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ΒΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 





ν᾿ Ὑπόϑεσις ᾿Αἀνδροιιάχης. 

Νεοπτόλεμος ἐν τῇ Τροίᾳ γέρας λαβὼν τὴν ᾿ἀνδρομά- 

χην, τὴν Ἕκτορος γυναῖκα, παῖδα ἔτεκεν ἐξ αὐτῆς. ὕστερον 

δὲ ἐπέγημεν ᾿“Ερμιόνην, τὴν Μενελάου ϑυγατέρα. δίκας δὲ 

πρῶτον ἠτηχὼς τῆς ᾿Δχιλλέως ἀναιρέδεως τὸν ἐν Ζελφοῖς 
᾿Ἵπόλλωνα, πάλιν ἀπῆλϑεν ἐπὶ τὸ χρηστήριον μετανοήσας. 

ἵνα τὸν ϑεὸν ἐξιλάσηται. ξηλοτύπως δὲ ἔχουσα πρὸς τὴν 
᾿ἀνδρομάχην ἡ βασιλὶς ἐβουλεύετο κατ᾽ αὐτῆς ϑάνατον, μετα- 
πεμψαμένη τὸν Μενέλαον" ἣ δὲ τὸ παιδίον μὲν ὑπεξέϑηκεν. 
αὐτὴ δὲ χατέφυγεν ἐπὶ τὸ ἱερὸν τῆς Θέτιδος. οἱ ὃὲ περὶ 

τὸν Μενέλαον καὶ τὸ παιδίον ἀνεῦρον χαὶ ἐκείνην ἀπατή- 

ὄαντὲς ἀνήγειραν. καὶ σφάττειν μέλλοντες ἀμφοτέρους ἐκω- 

λύϑησαν Πηλέως ἐπιφανέντος. Μενέλαος, μὲν οὖν ἀπῆλϑεν 
εἰς Σπάρτην, “Ερμιόνη δὲ μετενόησεν εὐλαβηϑεῖσα τὴν παρ- 

ουδσίαν τοῦ Νεοπτολέμου. παραγενόμενος δὲ ὁ Ὀρέστης 

ταύτην μὲν ἀπήγαγεν πείσας, Νεοπτολέμῳ δὲ ἐπεβούλευσεν" 

ὃν χαὶ φονευϑέντα παρῆσαν οἵ φέροντες. Πηλεῖ δὲ μέλλοντι 

τὸν νεχρὸν ϑρηνεῖν Θέτις ἐπιφανεῖσα τοῦτον μὲν ἐπέταξεν 

ἐν Ζελφοῖς ϑάψαι, τὴν δὲ ᾿ἀνδρομάχην εἰς Μολοσσοὺς ἀπο- 

Ατρυτηθηύστη οὖ Ῥυβο τη Ἱπαϊοθ δα. τη. 2 ἴθ ἢν Τππ|. 
ὑπόϑεσις εὐριπίδου ἀνδρομάχης α, εὐριπίδου ἀνδρομάχης ὑπόϑεσις Ρ 
2 τῇ οτὰα. Ρ΄] τὴν οχ. 7})ὃ'᾽ 88 τὴν τοῦ Β΄) γοβὺ αὐτῆς 8αα. τὸν μο- 
λοττὸν ΡΨ 4 δὲ οτ. 81, (484. τι. 8) [ ἐπέγημε Ε΄, ἔγημεν Ῥ ] τὴν 
ἑρμιόνην Β΄, | μενέλεω Β ὅ ἠτηχκὼς τὸν ἐν δελφοῖς ἀπόλλωνα περὶ 
τῆς ἀχιλλέως ἀναιρέσεως α | ἠτικὼς Τὶ οοἵτ. » ] ἀχιλέως Β | ἀνερέ- 
σεῶς Ρ 154. ἡ βασιλὶς πρὸς τὴν ἀνδρομάχην Εἰ 8 ἐβούλετο κατὰ 
ταύτης Ρ 11 ἀνεῦρον καὶ τὸ παιδίον Ε΄ ] καὶ δπίθ τὸ οἴῃ. Β' [ ἀπ- 

᾿αντήσαντες Β 12 ἀνήγειραν 1, ἤγειραν ΑΒΕ ΩΡ 18 τοῦ πηλέως Ρ 
1Ὁ περιγενόμενος α || ὁ οῃ. αΡ 16 ἀπήγαγε ΒΒ οὐ τιαῦ. ἴῃ ἀν- 

ἤγαγε Εἰ, ἀνήγαγεν ΑΨ, ἀνήγαγε αἴ, | πείσας] εἰς σπάρτην Ῥ | δὲ 
οἴη. 8 1 ὅν] οὗ Δα, οἱ Β (ὃν ὃ) 19 ϑάψαι βαριὰ μένειν 50}. 
Β΄Ὶ ἀποστεῖλαι) ΤιἈΒοΔγ15, ἀπέστειλεν ν6}] ἀπέστειλε 1100] 

13 

10 



4 

90 στεῖλαι μετὰ τοῦ παιδός, αὐτὸν δὲ ἀϑανασίαν προσδέξεσϑαι., 

[Ω] ὧι 

τυχόντα δὲ αὐτῆς μακάρων νήσους οἰχήσειν. 

Ἢ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Φϑία. ὁ δὲ 

χορὸς συνέστηκεν ἐκ Φϑιωτίδων γυναικῶν. προλογίζει ᾽4ν- 

δρομάχη. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν δευτέρων. ὃ πρόλογος σαφῶς 

ὅ καὶ εὐλόγως εἰρημένος" εὖ δὲ καὶ τὰ ἐλεγεῖα τὰ ἔν τῷ 
ϑρήνῳ τῆς ᾿ἀνδρομάχης. ἐν τῷ δευτέρῳ μέρει ῥῆσις ᾿Ερμιό- 
νης τὸ βασιλικὸν οὐ φαίνουσα, καὶ ὁ πρὸς ᾿ἀνδρομάχην 
λόγος οὐ καλῶς ἔχων᾽ εὖ δὲ ὁ Πηλεὺς ὁ τὴν ᾿ἀνδρομάχην 
ἀφελόμενος. 

20 δὲ εἶπεν Τ᾽  προσδέξεσϑαι) 50Υ1081, προσδέχεσϑαι Ἰ1ΌΥῚ 
21 τυχόντα... οἰκήσειν] ἨἩδητηδηπ, τυχὼν... ᾧκησεν ἸΙΌΥῚ (ὦκισεν 1))} 
δὲ ταύτης 1, μακάρων] Ε΄. δομνγαγύ, εἰς μακάρων Ἰ1ὉΤ] 22- 99 ο1η. 
Αα. Ῥοβϑὺ Ῥϑυβοῃδυαηι ᾿παϊοθη μαροὺ 22 ὑπόκειται] ΥΠδτηον 2, 
κεῖται Ἰ1ὈΥ] 28 συνέστηκεν οτη. ΒΑ | προλογίξει δὲ ΕΡ 24 δὲ 
οἵη. ᾿ἰ | ὃ οἵ. 101ἰ, δαάϊαϊῦὺ Τϑϑοαγθ | σαφὴς Ρ 2 εὑρημένος 
ΒΕοΥΡ | εὖ] ΤΥΘμ θη υγρ',, ἔστι 10] 26 τῆς ἑρμιόνης ΕΞἝ 8421 οὐ 
φαίνουσα] ΒεΥρκ, ὑφαίνουσα Β.1,} (ὑποφαίνουσα 1ιϑ5ο8γ15), ἐμφαί- 
γνουσὰ { 28 καλῶς 1, κακῶς Β Ε΄ | ἔχων] εἰρημένος ΕΚ δὲ καὶ Β. 
δὲ ἔχων καὶ Εὶ 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

᾿ἀνδρομάχη. 

ϑεράπαινα. 

χορός. 

Ἑρμιόνη. 

Μενέλαος. 

ἹΜολοττός. 

Πηλεύς. 

τροφός. 

Ὀρέστης. 

ἄγγελος. 

Θέτις. 

Θύθ βαρτῶ νἱαθ5. Ῥϑυβοηϑγττη ΟΥΙΠΘΙη παροὺ 17,, 181 αποα Πϊς 
ΠΌΘῚ ῬτῸ τροφός ἀδεὺ ϑεράπων, πῦππὸ οταϊπθτη οχμιροηῦ 48: ἀνδρο- 
μάχη ϑεράπαινα ἑρμιόνη ὀρέστης χορός πηλεύς μενέλαος τροφός μολοτ- 
τός ἄγγελος (οΥη1550 ποτηῖηθ ϑέτις), ῃὰπς ΚΡ: ἀνδρομάχη ϑεράπαινα 
ἑρμιόνη ὀρέστης χορός (χορός ὀρέστης ΡῚ πηλεύς μενέλαος (μενέλαος πη- 
λεύς ῬΡῚὴ τροφός μολοττός ἄγγελος ϑέτις, Ὠσπο α: ἀνδρομάχη ϑεράπαινα 
ἑρμιόνη μενέλαος μολοττός χορός ὀρέστης πηλεύς τροφός ἄγγελος ϑέτις 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ. 

᾿“σιάτιδος γῆς σχῆμα, Θηβαία πόλις, 

ὅϑεν ποϑ' ξδνων σὺν πολυχρύσῳ χλιδῇ 
Πριάμου τύραννον ἑστίαν ἀφικόμην 

δάμαρ δοθεῖσα παιδοποιὸς Ἕκτορι, 

ξηλωτὸς ἔν γε τῷ πρὶν ᾿ἀνδρομάχη χρόνῳ, ὄ 

νῦν δ᾽, εἴ τις ἄλλη, δυστυχεστάτη γυνή; 

[ἐμοῦ πέφυκεν ἢ γενήσεταί ποτε] 

ἥτις πόσιν μὲν Ἕκτορ᾽ ἐξ ᾿ἀχιλλέως 
ϑανόντ᾽ ἐσεῖδον, παῖδα δ᾽ ὃν τίκτω πόδει 
διφϑέντα πύργων ᾿Αστυάνακτ᾽ ἀπ᾽ ὀρϑίων,. 10 

ἐπεὶ τὸ Τροίας εἷλον Ἕλληνες πέδον, 

αὐτὴ δὲ δούλη τῶν ἐλευϑερωτάτων 

οἴκων νομισϑεῖσ᾽ ᾿Ελλάδ᾽ εἰσαφικόμην 
τῷ νησιώτῃ Νεοπτολέμῳ δορὸς γέρας 
δοθεῖσα λείας Τρωικῆς ἐξαίρετον. 1ὅ 

Φϑίας δὲ τῆσδε καὶ πόλεως Φαρσαλέας 
σύγχορτα ναίω πεδί᾽, ἵν᾽ ἡ ϑαλασσία 
Πηλεῖ ξυνῴκει χωρὶς ἀνθρώπων Θέτις 
φεύγουσ᾽ ὅμιλον᾽ Θεσσαλὸς δέ νιν λεὼς 
Θετίδειον αὐδᾷ ϑεᾶς χάριν νυμφευμάτων. 20 

ἔνϑ'᾽ οἶκον ἔσχε τόνδε παῖς ᾿Δχιλλέως. 
Πηλέα δ᾽ ἀνάσσειν γῆς ἐᾷ Φαρσαλίας, 

1 ϑηβαῖα Α | πόλις ΒΡ (γρ. καὶ δίχα ὅ ϑΌΡΘΥΒΟΥ. ὃ), πόλι 17, 
πτόλι 7 6 εἴ τις 481, οὔτις ΒΙ1 (εἴ ΒΌΡΘΟΥ οὔ 5Βογ. ὃ) Τ 50}0]. 
οἱ ὑποκριταὶ τὸν ἴαμβον προσέϑηκαν ὑπονοήσαντες εἶναι τὴν γραφὴν 
δὴ τίς, ἵν᾿ ἡ οὕτως" νῦν δὴ τίς ἄλλη, καὶ ἀντὶ τοῦ συγλριτικοῦ τὸ 
δυστυχεστάτη φασίν, οἰθοιϊῦ νουβαση  ]ΟΚΘΠΈΘΥ 8 ἀχιλέως 15 ὁοΥν. ὃ 

9 παῖδα δ᾽ ΒΒ, παῖδ᾽ ΕΠ, δὰ ϑαρουβου. ταϊηϊο, παῖδά 8᾽ γ 10 ῥι- 
φϑέντα 1,18, ῥιφέντα Κ᾽ 11 τροίης Ῥ΄Ί νούβατα ἀο]οῦ Ναῦοκ 18 νο- 
μισϑεὶς Α 10 καὶ πόλεως Φαρσαλίας] ἴογ!. τῇ πόλει Φαρσαλίᾳ 
17 νέω Τ ΟΟΥΥ. ᾽ (9 φέγγουσ οὐ ϑεσαλὸς Β 19 5ᾳ. ἀο]οὺ ΚΙι- 
Κρηροῦρ 21 ἀχιλέως ὲ οουν. ὃ 22 φαρσιλίας Α 



ΕΒΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥΤ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Υ 

ξῶντος γέροντος σκῆπτρον οὐ ϑέλων λαβεῖν. 

κἀγὼ δόμοις τοῖσδ᾽ ἄρσεν᾽ ἐντίκτω κόρον. 

πλαϑεῖσ᾽ ᾿Αχιλλέως παιδί, δεσπότῃ δ᾽ ἐμῷ. 
καὶ πρὶν μὲν ἐν κακοῖσι κειμένην ὅμως ᾿ 

ἐλπίς μ᾽ ἀεὶ προσῆγε σωϑέντος τέκνου 

ἊΣ σι 

ἀλκήν τιν᾽ εὑρεῖν κἀπικούρησιν κακῶν᾽ 

ἐπεὶ δὲ τὴν “άκαιναν ᾿Ερμιόνην γαμεῖ 
τοὐμὸν παρώσας δεσπότης δοῦλον λέχος. 80 
κακοῖς πρὸς αὐτῆς δχετλίοις ἐλαύνομαι. 

λέγει γὰρ ὥς νιν φαρμάκοις κεχρυμμένοια 

τίϑημ᾽ ἄπαιδα καὶ πόσει μισουμένην. 

αὐτὴ δὲ ναίειν οἶκον ἀντ᾽ αὐτῆς ϑέλω 
τόνδ᾽, ἐκβαλοῦδσα λέκτρα τἀκείνης βία" 88 

ἁγὼ τὸ πρῶτον οὐχ ἑκοῦσ᾽ ἐδεξάμην, 
νῦν δ᾽ ἐκλέλοιπα᾽ Ζεὺς τάδ᾽ εἰδείη μέγας, 

[ὡς οὐχ ἑκοῦσα τῷδ᾽ ἐκοινώϑην λέχει]. 
ἀλλ᾽’ οὔ σφε πείϑω, βούλεται δέ μὲ κτανεῖν, 

πατήρ τὲ ϑυγατρὶ Μενέλεως συνδρᾷ τάδε. 40 
καὶ νῦν κατ᾽ οἴκους ἔστ᾽, ἀπὸ Σπάρτης μολὼν 

ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο᾽ δειματουμένη δ᾽ ἐγὼ 

δόμων πάροικον Θέτιδος εἰς ἀνάκτορον 

ϑάσσω τόδ᾽ ἐλϑοῦσ᾽. ἤν μὲ κωλύσῃ ϑανεῖν. 
Πηλεύς τε γάρ νιν ἔχγονοί τε Πηλέως 4 

σέβουσιν. ἑρμήνευμα Νηρῇδος γάμων. 

ὃς δ᾽ ἔστι παῖς μοι μόνος, ὑπεκπέμπω λάϑρα 

ἄλλους ἐς οἴκους. μὴ ϑάνῃ φοβουμένη. 

ὁ γὰρ φυτεύσας αὐτὸν οὔτ᾽ ἑμοὶ πάρα 

προσωφελῆσαι,. παιδί τ᾽ οὐδέν ἐστ᾽. ἀπὼν 0 

28 οἵη. Α | ϑέλω ταῦυῦ. ἴῃ ϑέλων Β 24 ἄρσεν᾽ ἐχτίκτω ΒΒ (ΟΟΥΥ. 
0), ἄρσενα τίκτω 11, δὅ πλαϑεῖοσ᾽ ΠΓ1,. πλαϑεὶσ 4, πλασϑεῖο᾽ ΒΡ' 
ἀχιλέως Β οοΥτ. ὃ | δ᾽] Ε]ΤΉΒ]6Υ, τ᾽ ΠΙὈΥῚ, γ᾽ Βγυποκ 21 προῆγε ΟἸΊτη 
ΒΘΙΒΚ6 28 χἀπικουρήσεν 4 (χἀπικουρήσειν αὐ, κἀπικούρησιν 43, 
κἀπικούφισιν Ἰτη5]Θ Υ 29--81 οἵη. Β' ὑπ]Όπ5. Π1Π615 10 ΠΠΘ ῬΕΡΊΗΒ6 
ὐϑοῦ5 τ ]1οὐ]5, ΒΌρΡΡΙΘνῦ Ὁ 88 μισουμένην]) ἔοτῦ. στυγουμένην, εἶν. 
151. 20 8 τῶνδ᾽ Β ὁν ϑᾳροηβου. ὃ 86 τὸ πρόσϑεν ΒΕ], γρ. τὸ 
πρῶτον ϑΌΡΟΥΒΟΥ. ἢ 81 τάδ᾽] τάγ᾽ ΒΙ͂ (γ τὰ δ τασὖῦ. δ), ον. τόδ᾽ 

88 ἀο]ονιῦ Νὅαοῖς 40 μενέλαος Β Εὶ 48 δόμον Βὶ Εἰ Ρ, ὧν 5αροτ- 
501. ὃ] παρ᾽ οἶκον Α. πάροικον ταιῦ. ἴπ παροίκων 17 44 ἄν με Ρ 
460 νηρῆδος Β.,}, νηρηΐδος 4 Εὖ 41 λάϑρα Ἰ1ΌΥ] 
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Ζελφῶν κατ᾽ αἶαν, ἔνϑα Δοξίᾳ δίκην 
δίδωσι μανίας, ἧ ποτ᾽ ἐς Πυϑὼ μολὼν 

ἤτησε Φοῖβον πατρὸς οὗ ᾿κτίνειν δίκην, 
εἴ πως τὰ πρόσϑε σφάλματ᾽ ἐξαιτούμενος 
ϑεὸν παράσχοιτ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν εὐμενῆ. δι ὧι 

ΘΕΡΑΤΠΑΙ͂ΝΑ. 

δέσποιν᾽. ἐγώ τοι τοὔνομ᾽ οὐ φεύγω τόδε 

καλεῖν σ᾽, ἐπείπερ καὶ κατ᾽ οἶκον ἠξίουν 
τὸν σόν, τὸ Τροίας ἡνίκ᾽ ὠκοῦμεν πέδον, 

εὔνους δὲ καὶ σοὶ ξῶντί τ’ ἦ τῷ σῷ πόσει" 
καὶ νῦν φέρουσά δὅοι νέους ἥκω λόγους. 60 

φόβῳ μέν, εἴ τὶς δεσποτῶν αἰσϑήσεται, 

οἴκτῳ δὲ τῷ σῷ δεινὰ γὰρ βουλεύεται 

Μενέλαος ἐς σὲ παῖς δ᾽, ἅ σοι φυλακτέα. 

ΑΝ. ὦ φιλτάτη σύνδουλε" σύνδουλος γὰρ εἶ 
τῇ πρόσϑ' ἀνάσσῃ τῇδε, νῦν δὲ δυστυχεῖ" 
τί δρῶσι; ποίας μηχανὰς πλέκουσιν αὖ. 
[χτεῖναν ϑέλοντες τὴν παναϑλίαν ἐμέ;] 

ΘΕΡ, τὸν παῖδά δου μέλλουσιν, ὦ δύστηνε σύ, 

κτενεῖν, ὃν ἔξω δωμάτων ὑπεξέϑου. 

ΑΝ. οἴμοι" πέπυσται τὸν ἐμὸν ἔκϑετον γόνον: το 

πόϑεν ποτ᾽; ὦ δύστηνος, ὡς ἀπωλόμην. 

ΘΕΡ. οὐκ οἶδ᾽, ἐκείνων δ᾽ ἠσϑόμην ἐγὼ τάδε; 

δὺ ὧι 

»" φροῦδος δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν Μενέλεως δόμων ἄπο. 
5 Α͂Ν. ἀπωλόμην ἄρ᾽. ὦ τέκνον, κτενοῦσί δὲ 

δισσοὶ λαβόντες γῦπες" ὁ δὲ χεκλημένος τῦ 

52 ἦ] Βοῖβκθ, ἣν 1001 (ἣν 4) || ποτ᾽ Ε]1,. τότ᾽ ΑῬ οὐ πτιυΐ. ἴῃ 
ποτ ΒΒ ὅ8 οὗ ᾽κτίνειν] Ἠοηγηδηῃ (τίνειν ΒΑΙΠΘ5), οὗ κτείνει 4 Βα, 
οὗ τίνει Εἰ Ῥ οὐ 5080]., οὗ ᾽κτίνει αὐ (εὐ ἃ) δ4 πρόσϑεν 1} ὅδ ρμοτ- 
50η86 πούϑ᾽ Θογᾶδἂ ἴῃ 4 ὅ7 σ᾽ οτη. 1), ὅδ τὸ σὸν τηυσῦ. ἴῃ τὸν σὸν 
1], 850}0]. γράφεται τὸ σὸν ὅ9. δ᾽ ἀεὶ σοὶ Ἠατίυπρ, δ᾽ ἐκεῖ σοὶ Βεᾶ- 
δῖ [ ἦν 110 τ] 60 φέρουσαν Βὶ οοΥΥ. ὃ 62 βούλεται ΒΡ 
05 παῖδα Β θὔ τῇδε οτι. 1,, δα 4. 1| δὲ οω. Ρ 66 πλέκουσιν αὖ 
ΒΟΥΙρΡίο δὴ ΒΌΡΟΙ αὖ Μ΄, πλέκουσιν (αὖ οτη.) 1,, πλέκουσι νῦν 61 46- 
Ιονιὺ Οοροί 09 χτενεῖν)} 50 11081, κτείνξδιν 1101] 10 ῬΟΙΒΟμ8 6 πούδῃι 
ἴ ΤΆΒ, 50. 7, πέπυσϑον Ναποῖς, τηδνυ]ὺ γουβαμη 18 γοῦβαὶ 69 βαῦ- 
πη ρσογο Ἡδἀθυσηθομο 71 ἀπολλ μηὰ ΒΒ, ἀπωλόμαν Ῥ (ϑΌΡΕΥ αν τα.) 

13 αὐτὸ 1) (οὐ Ῥιπαον) | μενέλαος ΒῈ 714 ἀπωλλόμην Β' [ ἀρ᾽ 
5. Τῦ γύπες ΒΒ 1.) κεκτημένος Ἠογνογάθῃ 
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πατὴρ ἔτ᾽ ἐν Ζελφοῖσι τυγχάνει μένων. 
ΘΕΡ. δοκῶ γὰρ οὐκ ἂν ὧδέ σ᾽ ἂν πράσσειν κακῶς 

κείνου παρόντος" νῦν δ᾽ ἔρημος εἶ φίλων. 

ΑΝ. οὐδ᾽ ἀμφὶ Πηλέως ἦλϑεν, ὡς ἥξει, φάτις; 
ΘΕΡ. γέρων γ᾽ ἐκεῖνος ὥστε σ᾽ ὠφελεῖν παρών. 80 
ΑΝ. καὶ μὴν ἔπεμψ᾽ ἐπ᾽’ αὐτὸν οὐχ ἅπαξ μόνον. 

ΘΕΡΟ μῶν οὖν δοκεῖς σου φροντίσαι τιν᾽ ἀγγέλων; 
Α͂Ν. πόϑεν; ϑέλεις οὖν ἄγγελος σύ μοι μολεῖν; 
ΘΕΡ. τί δῆτα φήσω χρόνιος οὖσ᾽ ἐκ δωμάτων; 
Α͂Ν. πολλὰς ἂν εὕροις μηχανάς" γυνὴ γὰρ εἶ. 8ὅ 
ΘΕΡ, κίνδυνος" ᾿Ερομιόνη γὰρ οὐ σμικρὸν φύλαξ. 

Α͂Ν. ὁρᾷς; ἀπαυδᾷς ἐν κακοῖς φίλοισι δοῖς. 

ΘΕΡ. οὐ δῆτα᾽ μηδὲν τοῦτ᾽ ὀνειδίσῃς ἐμοί. 
ἀλλ᾽ εἶμ᾽, ἐπεί τοι κοὐ περίβλεπτος βίος 

δούλης γυναικός, ἤν τι καὶ πάϑω κακόν. 90 

Α͂Ν. χώρει νυν ἡμεῖς δ᾽. οἷσπερ ἐγκείμεσϑ᾽ ἀεὶ 

ϑρήνοισι καὶ γόοισι καὶ δαχρύμασιν, 

πρὸς αἰϑέρ᾽ ἐχτενοῦμεν᾽ ἐμπέφυκε γὰρ 

γυναιξὶ τέρψις τῶν παρεστώτων κακχῶν 
..1.] σι ἀνὰ στόμ᾽ αἰεὶ καὶ διὰ γλώσσης ἔχειν. 

πάρεστι δ᾽ οὐχ ἕν ἀλλὰ πολλά μοι στένειν, 
πόλιν πατρῴαν τὸν ϑανόντα 8᾽ Ἕκτορα 
στερρόν τε τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ ᾧ συνεξύγην 

δούλειον ἦμαρ ἐσπεσοῦσ᾽ ἀναξίως. 
χρὴ δ᾽ οὔποτ᾽ εἰπεῖν οὐδέν᾽ ὄλβιον βροτῶν. 100 

πρὶν ἂν ϑανόντος τὴν τελευταίαν ἴδῃς 

ὅπως περάσας ἡμέραν ἥξει κάτω. 

19 4Ν.] ἴῃ 8ε. ταύ. ὃ, ἴῃ ἀνδρ. ἀθπιιο Ὑθοθηθοῦ τηϑητ8  πηλέος 
1 ἢξὲν ΒΟ, ἤξοι τ 80---8ξ8 ῬΘΥΒΟΠΘΤΤη ποίδϑ οαη. Β 86α. ὁ 
80 γέρων γ᾽ [,, γ᾽ οἵη. 1) ὥστ᾽ ἐσὠφελεῖν 4 81 ἐπ᾽ οἴη. Ε΄ 82 οὖν] 
οὐ Ρ  δοκεῖσ σου Α΄. δοκεῖσ σοι ταυσὖῦ. ἴῃ δοκεῖσ σου Β΄, δοκεῖ σου 1. 
δοκεῖ σοι ΕΡ 88 ϑέλοις 1, ϑέλεις 1] μολεῖν σύ μοι ΡΨ 8 εὕὔρης Κὶ 

80. σμικρὸν 1), σμικρὰ γ7 817 κακοῖσι Ρ 88 μηδ᾽ ἕν Α | τού- 
των Ρ 89 ἐπί Β ἐπεί ὃ 1 5680]. κατ᾽ ἐνίους δὲ γράφεται χωρὶς τοῦ 
οὗ καὶ περίβλεπτος, ὥστε ἐν εἰρωνείᾳ τοὐναντίον λέγεσϑαι 91 νυν 
ἢ νῦν γ] ἐγκείμεϑ᾽ 4 92 δακρύμασιν 1,, δακρύμασι Υἡ 98 αἰεὶ Ῥ, 
ἀεὶ γ 99 δούλειον Βὶ εἰ ἴπ ὁ τααὐὺ. ὃ [ ἧμαρ ΑΡ 100 διηΐία υ. σὴ 
1, γνώ(μη) Ῥῦ, χορ. Α | οὐδὲν 4 102 ἥκει Ἡθυουάθῃ 
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᾿Ιλίῳ αἰπεινᾷ Πάρις οὐ γάμον ἀλλά τιν᾽ ἄταν 

ἠγάγετ᾽ εὐναίαν ἐς ϑαλάμους ᾿Ελέναν. 

ἃς ἕνεχ᾽, ὦ Τροία, δορὶ καὶ πυρὶ δηιάλωτον 10ῦ 
εἷλέ σ᾽ ὃ χιλιόναυς ᾿Ελλάδος ὠκὺς "άρης 
καὶ τὸν ἐμὸν μελέας πόσιν “Ἕκτορα. τὸν περὶ τείχη 
εἵλκυσε διφρεύων παῖς ἁλίας Θέτιδος" 

αὐτὰ δ᾽ ἐκ ϑαλάμων ἀγόμαν ἐπὶ ϑῖνα ϑαλάσσαο. 

δουλοσύναν στυγερὰν ἀμφιβαλοῦσα κάρα. 110 

πολλὰ δὲ δάκρυά μοι κατέβα χροός, ἁνίκ᾽ ἔλειπον 
ἄστυ τε καὶ ϑαλάμους καὶ πόσιν ἐν κονίαις. 

ὥμοι ἐγὼ μελέα, τί μὲ χρῆν ἔτι φέγγος δρᾶσϑαι 

“Βομιόνας δούλαν; ἃς ὕπο τειρομένα 
πρὸς τόδ᾽ ἄγαλμα ϑεᾶς ἱκέτις περὶ χεῖρε βαλοῦσα 11 
τάκομαι ὡς πετρίνα πιδακόεσσα λιβάς. 

ΧΟΡΟΣ, 

ὦ γύναι, ἃ Θέτιδος δάπεδον καὶ ἀνάκτορα ϑάσσεις 

δαῤὸν οὐδὲ λείπεις, ΒίγορΡῃ. 

Φϑιὰς ὅμως ἔμολον ποτὶ σὰν ᾿᾽Ζσιήτιδα γένναν. 

εἴ τί σοι δυναίμαν 120 

ἄκος τῶν δυσλύτων πόνων τεμεῖν. 

οἱ σὲ καὶ “Ερμιόναν ἔριδι στυγερᾷ συνέκλῃσαν 

τλάμον᾽ ἀμφὶ λέκτρων 

διδύμων ἐπίκοινον ἐοῦσαν 

ἀμφὶ παῖδ᾽ ᾿Ζχιλλέως. 19 

108 δηΐθ ν. ἀνδ ΑἸΊ,] αἰπεινὰν 4, αἰπεινὰ Β.1.,, αἰπεινᾷ δὶ | γά- 
μον] ἴοτύ. νυὸν 104 ἀγάγετ᾽ ιπαου | ἑλένην Ρ 5 ἃς ἈΡ 
(ὡς »)}} ἕνεκ᾽ ὦ] ἕνεκα Β ἕνεκ᾽ ὦ ὃ | τροία καὶ 4 τροῖαν 43, τροίαν Β 
(τροία δ)} δηιάλωτον Ῥὺ οὖ οχ διηάλωτον οοἾ. 7,, δὴ ἁλωτὸν ΑΒ, δὴ 
ἁλωτὸν Πα 106 ὠκὺς] ὀξὺς δοπδρίου, ὠμὸς Νδθποῖς 107 τείχει Εὶ 

108 4,5} ἁλίας ϑέτιδος εἴλκυσε διφρεύων 14, (β α ϑαρθίβου. ἢ 

109 αὐτὴ Ῥι αὐτὰ Βὶ ἡ ΒΌΡΟΙ ἃ 806. ὃ [| ἀγόμαν᾽κ 4, ἄγομαι ΒΒ] ὃα- 
λάσσας Β, ϑαλάσσης 1 111 ἔλιπον (ἔλυε 1) τηαῦ. ἴῃ ἔλειπον 1" 
(εν Υθβου. 1), ἔλιπον 7 118 ὦμοι 4 μὲ χρῆν 1,, μὲ χρὴν Β, μ᾽ ἐχρῆν 
γ" 114 ἑρμιόνης Ῥ | ἧς Ρ' | ὑποτειρομένα ΚΡ 11ὅ χεῖρα ἃρο- 
σναρηῳ [ βαλοῦσα] λαβοῦσα ἢ 117 ἀνάχντορον [1], 118 δηρὸν 
[19 ὕμως ῬὈΠ5 Βογϊρύτμι, 56116] οὐδ οοθρύσμῃ ἴῃ Α | ἀσιάτιδα 1, γέ- 
ναν Α 121 τῶν δυσλύτων πόνων ἄκος Ῥ΄ τεμεῖν] εὑρεῖν ἴῃ ἢΠ6 ν. 
ΒΟΥ, 1η ΤΆΒΌΤΩ ἷ οὖ αηΐθ 122 γαϑαγῶ ἴῃ 1, 122 συνέχληισαν Α, συν- 
ἔχλεισαν 1,, συνεκχλήϊσαν ᾽ 128 τλάμον᾽ Ῥὶ τλάμονα 48 Η, τλάμων 1] 
λεχῶν 120 ἀχιλῆος ταυσῦ. ἴῃ ἀχιλέως ΒΒ, ἀχιλλῆος ΕΗ 
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γνῶϑι τύχαν λόγισαί τ᾽ ἄπορον καχὸν εἰς ὕπερ ἥκεις " 

δεσπόταις ἁμιλλᾷ δα Ἰβύγν. 
Ἰλιὰς οὖσα κόρα Δακεδαίμονος ἐγγενέταισι. 
λεῖπε δεξίμηλον 
δόμον τᾶς ποντίας ϑεοῦ. τί δοι 180 

καιρὸς ἀτυξομένα δέμας αἰκέλιον καταλείβειν 

δεσποτῶν ἀνάγκαις: 

τὸ κρατοῦν δέ σ᾽ ἔπεισι. τί μόχϑον 

οὐδὲν οὖσα μοχϑεῖς:; 184 

ἀλλ᾽ ἴϑι λεῖπε ϑεᾶς Νηρηΐίδος ἀγλαὸν ἕδραν, 5ίτορῇ. 
γνῶϑι δ᾽ οὐσ᾽ ἐπὶ ξένας 

δωωὶς ἐπ’ ἀλλοτρίας πόλεως. 

ἔνϑ᾽ οὐ φίλων τιν᾽ εἰσορᾶς 
σῶν, ὦ δυστυχεστάτα. 
παντάλαινα νύμφα. 140 

οἰκτροτάτα γὰρ ἔμοιγ᾽ ἔμολες, γύναι ᾿Ιλιάς, οἴκους 

δεσποτῶν ἐμῶν" φόβῳ δ᾽ ΔῊ ΒΟ. 

ἡσυχίαν ἄγομεν, τὸ δὲ σὸν 

οἴκτῳ φέρουσα λανϑάνω, 
μὴ παῖς τᾶς Ζίιὸς κόρας 14 

[σοί] μ᾽ εὖ φρονοῦσαν εἰδῇ 

126 τ᾽ ἄπορον] 5ΟΥ081, τὸ παρὸν [10 ὙἹ 128 ἐγγενέταισι Α Εἰ, 
ἐγγενεταῖσι Β, ἐκγενέταισι Ῥὶ ἐκγενέτῃσι 1, 129 λίπε ταυῦ. ἴῃ λεῖπε Εἰ 
180 τὰς 4 | ποντίου ||] ϑεᾶς 1,9 (ου ϑαροηβον. 6) | τί] Μύβρυδνο, 
τίς ἸΙΌΥῚ 181 αἰκέλιον] ΒδΥπ65, ἀεικέλιον 1ῸΥῚ (ἀεικέλειον τασῦ. ἴῃ 
ἀεικέλιον 1.) } καταλείβειν] ἴογτῦ. κατατήκειν 182 δυσπότμοις ἐν ἄταις 
“8005 ἀνάγκη ΒΒ αἷς ΒΌΡΘΟΙ ἡ 501. ὃ 188 κράτος 4 ἢ", γρ. τὸ κρά- 
τος ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὃ | σ᾽ ἔπεισι] Ηδγτηδπη, σε πείσει Ἰ1ΌΥῚ, οἷ. 5080]. κατα- 
λήψεται, ἀντὶ τοῦ" οἱ δεσπόται κατὰ σοῦ ἐλεύσονται, 18ὅ νηρηίΐίδος 
Β ΗΕ, νηρῆιδος 4, νηρῇδος ΤΠ} ἀγλαὸν Β΄. ἢ ΒΌΡΘΙ ὁ 80. ὃ, ἀγλαὴν Ρ 
ἕδραν] γρ. ἔδος ἴῃ τηδῦρ'.. 1, 186 ἐπὶ ξένας] ἀμήχανος Ο. ΒαΒΟΠ6 
181 δμὼς Β' ἵς ΒΌΡΘΥΒοΟΥ. δοὺς 46]. ὃ 188 φίλον 17. 5648 ΘοΙηρθη- 
ἄτϊατη ἡ (--- ονὺ) 6Χχ 8110 σοι ΘΠ α10 οογγθούστῃ υἱάθίυτυ 140 παντά- 
λαινα] τάλαινα Ῥ, ὦ δπίθ παντάλαινα δά. 1 142 δεσποτῶν ἐμῶν" 
φόβῳ δ᾽] Νδυοκ, δεσποτῶν δ᾽ ἐμῶν φόβῳ Ἰιῦτὶ 148 ἁσυχίαν ἢ)1η- 
ἀογέ 1 τὸ δὲ σὸν] ἴον. τὸ τεὸν δ᾽ 144 λανϑάνω] 5011081, τυγχάνω 
ἸΠΌΥῚ 146 τὰς Α οὐ ταυΐ. ἴῃ τᾶς ΚΕ], 146 σοὶ ἀρΙονιῦ Παυΐαηρ ᾿ 
εἰδῇ} Μυβρυαᾶνθ, ἴδῃ ΠΌΤ]. 564 ἴῃ Δ᾽ δηΐθ ἐ τ88.. [1556 νἀ θῦαυ εἰ [ ροβὺ 
146 Ἰδουπϑτη βὐαύπ!ν Μαβργανθ, οἷν. 184 
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ΕΡΜΙΟΝΗ. 

κόσμον μὲν ἀμφὶ κρατὶ χρυσέας χλιδῆς 

στολμόν τε χρωτὺς τόνδε ποικίλων πέπλων 

οὐ τῶν ᾿Δ4χιλλέως οὐδὲ Πηλέως ἄπο 
δόμων ἀπαρχὰς δεῦρ᾽ ἔχουσ᾽ ἀφικόμην, 1ὅ0 
ἀλλ᾽ ἐκ “ακαίνης Σπαρτιάτιδος χϑονὸς 

Μενέλαος ἡμῖν ταῦτα δωρεῖται πατὴρ 

πολλοῖς σὺν ξδνοις, ὥστ᾽ ἐλευϑεροστομεῖν. 
ὑμᾶς μὲν οὖν τοῖσδ᾽ ἀνταμείβομαι λόγοις" 
σὺ δ᾽ οὖσα δούλη καὶ δορίκτητος γυνὴ 18 
δόμους κατασχεῖν ἐκβαλοῦσ᾽ ἡμᾶς ϑέλεις 

. τούσδε. στυγοῦμαι δ᾽ ἀνδρὶ φαρμάκοισι σοῖς. 

νηδὺς δ᾽ ἀκύμων διὰ σέ μοι διόλλυται" 

δεινὴ γὰρ ᾿Ηπειρῶτις ἐς τὰ τοιάδε 

ψυχὴ γυναικῶν" ὧν ἐπισχήσω σ᾽ ἐγώ, 1600 
κοὐδέν σ᾽ ὀνήσει δῶμα Νηρῇδος τόδε. 
οὐ βωμὺς οὐδὲ ναός, ἀλλὰ κατϑανῇ. 
ἣν δ᾽ οὖν βροτῶν τίς σ᾽ ἢ ϑεῶν σῶθαι ϑέλῃ., 
δεῖ σ᾽ ἀντὶ τῶν πρὶν ὀλβίων φρονημάτων 

πτῆξαι ταπεινὴν προσπεσεῖν τ᾽ ἐμὸν γόνυ, 10 
δαίρειν τε δῶμα τοὐμὸν ἐκ χρυδηλάτων 

τευχέων χερὶ σπείρουσαν ᾿Δ4χελῴου δρόσον. 

γνῶναί ϑ' ἵν᾿ εἶ γῆς. οὐ γάρ ἐσϑ'’ Ἕχτωρ τάδε, 
οὐ Πρίαμος οὐδὲ Φρύγιος, ἀλλ᾽ ᾿“Ελλὰς πόλις. 

ἐς τοῦτο δ᾽ ἥκεις ἀμαϑίας, δύστηνε σύ, 110 
ἣ παιδὶ πατρός. ὃς σὸν ὥλεσεν πόδιν, 

τολμᾷς ξυνεύδειν καὶ τέκν᾽ αὐθέντου πάρα 

148 στολμων τασῦ. ἴῃ στολμόν Ῥ, στόλον 1] τόνδε Αἴ. τῶνδε γ᾽ 
149 ἀχιλέως Β 160 ἀἁιφικόμην 4 101 οὗκ Λακαίνης Νϑυοκ | σπαρ- 
τιάδος 1,, ταῦῦ. ἴῃ σπαρτιάτιδος ἰ 168 ἔδνοις 41, (ἕδνοις {) 
104 τοῖσδ᾽ [7 τοιοῖσδ᾽ 7 ((πᾶθ τοιοισίδ᾽ ἀνταμείβομαι, ΘΧΡαΪδο νοοαῦθα]ο 
λόγοις, ὁοπϊθοοιῖῦ ΚΙΤΟΠΠΟΗ͂) [| ἀμείβομαι Ῥ 168 νηδύς τ᾽ ΤιΘη Πηρ 
159 ἡπειρῶτις 1, 1600 ψυχὴ] τέχνη Νδιοκ 101 νηρῇδος 1,.Ἐ, νη- 
ρηΐδος 7 108 ὁκκ τησὖὺ. ἴῃ οὖν Β (τ6801. Ὁ) [| ϑεῶν τίς σ᾽ ἢ βροτῶν 
1 τίς σ᾽] τί σ᾽ Α, τίς 1 σώσαι Α | βροτῶν τιν᾽ ἢ ϑεῶν σῶσαί σε λῇς 
Πρυνογάρη 10ὅ προυσπεσεῖν Α 160 .τρ]. τὴν 1. ΧΕΙ 1617 τεύ- 
χεῶν 1} χειρὶ (δι ἴῃ 8. ΟΟΥΥ. 1) σπείρουσαν ΒΗ, περισπείρουσαν Ῥ, χερὶ 
σπείρασαν 17 (ασ ἴῃ οὐὔσ ταυῦ. 1) 1608 ἵν’ ἦ Β, ἵνα Ε 1609 Φρύ- 
γιος) οἷα Ἡρυτηδημ, χρυσός 111] 110 τοῦ ταῦ. ἴῃ τοῦτο δ᾽ 11, 

1711 ἢ Α ἣ 45 ὥλεσε Β 112 τολμᾷ 8] αὐϑεντῶν 4. ἨφΙηΠδπα 



ἈΝΔΡΟΜΑΧῊ 1: 

τίχτειν. τοιοῦτον πᾶν τὸ βάρβαρον γένος" 

πατήρ τε ϑυγατρὶ παῖς τε μητρὶ μίγνυται 

κόρη τ᾽ ἀδελφῷ, διὰ φόνου δ᾽ οἵ φίλτατοι 1τ 

χωροῦσι. καὶ τῶνδ᾽ οὐδὲν ἐξείργει νόμος.΄ 
ἃ μὴ παρ᾽ ἡμᾶς ἔσφερ᾽ " οὐδὲ γὰρ καλὸν 
δυοῖν γυναικοῖν ἄνδρ᾽ ἕν᾽ ἡνίας ἔχειν, 

ἀλλ᾽ ἐς μίαν βλέποντες εὐναίαν Κύπριν 
στέργουσιν. ὅστις μὴ κακῶς οἰκεῖν ϑέλει. 180 

ΧΟ. ἐπίφϑονόν τι χρῆμα ϑηλείας φρενὸς 

καὶ ξυγγάμοισι δυσμενὲς μάλιστ᾽ ἀεί. 
ΑΝ. φεῦ φεῦ" 

κακόν γε ϑνητοῖς τὸ νέον ἔν τὲ τῷ νξἕῳ 

τὸ μὴ δίκαιον ὅστις ἀνθρώπων ἔχει. 18 

ἐγὼ δὲ ταρβῶ μὴ τὸ δουλεύειν μέ σοι 
λόγων ἀπώσῃ πόλλ᾽ ἔχουσαν ἔνδικα. 
ἣν δ᾽ αὖ κρατήσω, μὴ ᾽πὶ τῷδ᾽ ὄφλω βλάβην" 
οὗ γὰρ πνέοντες μεγάλα τοὺς κρείσσους λόγους 

πιχρῶς φέρουσι τῶν ἐλασσόνων ὕπο᾽ 190 

ὅμως δ᾽ ἐμαυτὴν οὐ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι. 
εἶπ᾽, ὦ νεᾶνι, τῷ σ᾽ ἐχεγγύῳ λόγῳ 

πεισϑεῖσ᾽ ἀπωϑῶ γνησίων νυμφευμάτων; 

ὡς ἡ Δάκαινα τῶν Φρυγῶν μείων πόλις. 

τύχῃ δ᾽ ὑπερϑεῖ τἄμ᾽ ἐλευϑέραν δ᾽ ὁρᾶς; 19 
ἢ τῷ νέῳ τε καὶ σφριγῶντι σώματι 

πλούτου τε μεγέϑει καὶ φίλοις ἐπηρμένη 

οἶκον κατασχεῖν τὸν σὸν ἀντὶ σοῦ ϑέλω; 
πότερον ἵν᾿ αὐτὴ παῖδας ἀντὶ σοῦ τέκω 
δούλους ἐμαυτῇ τ᾽ ἀϑλίαν ἐφολκίδα: 900 

σι 

118 τοιοῦτον [{, Ρὶ, τοιοῦτο 7 170 τ] δ᾽ Τὶ 111 μὴ οἵα. Καὶ 
118 γυναικοῖν] γυναικοῖν κακοῖν Ε΄ 180 ϑέλει (΄, ϑέλοι γ 181 ϑη- 
λείας φρενὸς ϑτοὈ. ἢ. 18. 18 οὐ 560}0]. ἄλλως: ϑηλείας φρενός ἀντὶ τοῦ 

 ϑήλεια φρήν] ϑηλειῶν ἔφυ 110Υ] 182 ξὺν γάμοισι Ε' 184 ἐν δὲ 
σοῦ. Η. 52.1 188 τῷδ᾽] τῶι 4 τῶδ᾽ 45, τόδ᾽ Β' ὦ 5ΌΡΘΥ ὁ 507. ὃ 
189 τοὺς κρείσσους] ἴοτί. κρείσσονας 190 ὕπο] ἄπο Ἠθυτηδηπ 
191 ἀλώσομαι 4 εὖ ταυσῦ. ἰπ ἁλώσομαι Ε΄ 192 νεάνι 4Β 198 ἀπ- 
ώϑω Α 194 τῶν] τῆς ϑοΔΙΙΡΟΥ 190 τἄμ᾽ ἐλευϑέραν 8] Τιομηρ’ 
(181 αὐποᾶ ἐλεύϑερόν 5ογρβιι), κἄμ᾽ (καμ᾽ 4. ν»'}αμ᾽ Β κἄμ᾽ ἢ, κάμ᾽ ΕἸ 
γ6] χαί μ᾽ (1, }ὴ ἐλευϑέραν 1101 191 πλούτου] ΒΥΆπΠΟΚ, πόλεως 110Υ] 
198 χατὰ σχεῖν Α | νογϑῦτη ἀο]οῦ Οοροῦ 199 αὐτῇ ΒΗ 200 ἐμαυτὴ 11. 
ἐμαυτῇ γ᾽ Ηδηγηδηη 
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ἢ τοὺς ἐμούς τις παῖδας ἐξανέξεται 

Φϑίας τυράννους ὄντας, ἢν σὺ μὴ τέκῃς; 

φιλοῦσι γάρ μ᾽ Ἕλληνες Ἕκτορός τ᾽ ἄπο, 

αὐτή τ᾽ ἀμαυρὰ κοὐ τύραννος ἦ Φρυγῶν. 
οὐκ ἐξ ἐμῶν σὲ φαρμάκων στυγεῖ πόσις. 20ῦ 

ἀλλ᾽ εἰ ξυνεῖναι μὴ ᾽πιτηδεία κυρεῖς. 

φίλτρον δὲ καὶ τόδ᾽" οὐ τὸ χάλλος, ὦ γύναι. 
ἀλλ᾽ ἁρεταὶ τέρπουσι τοὺς ξυνευνέτας. 

σὺ δ᾽ ἤν τι κνισϑῇς, ἡ Δάκαινα μὲν πόλις 
μέγ᾽ ἐστί, τὴν δὲ Σκῦρον οὐδαμοῦ τιϑεῖς, 210 
πλουτεῖς δ᾽ ἐν οὐ πλουτοῦσι, Μενέλεως δέ σοι 

μείξων ᾿Δχιλλέως. ταῦτά τοι σ᾽ ἔχϑει πόσις. 
χρὴ γὰρ γυναῖκα, κἂν κακῷ πόσει δοθῇ. 

στέργειν ἅμιλλάν τ᾽ οὐκ ἔχειν φρονήματος. 

εἰ δ᾽ ἀμφὶ Θρήκην χιόνι τὴν κατάρρυτον 91 
τύραννον ἔσχες ἄνδρ᾽, ἵν᾽ ἐν μέρει λέχος 
δίδωσι πολλαῖς εἷς ἀνὴρ κοινούμενος, 
ἔκτεινας ἂν τάσδ᾽; εἶτ᾽ ἀπληστίαν λέχους 

πάσαις γυναιξὶ προστιϑεῖσ᾽ ἂν ηὑρέϑης. 
αἰσχρόν γε" καίτοι χείρον᾽ ἀρσένων νόσον 290 

ταύτην νοδοῦμεν. ἀλλὰ προύστημεν καλῶς. 

ὦ φίλτατ᾽ Ἕκτορ. ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν σὴν χάριν 
σοὶ καὶ ξυνήρων, εἴ τί δὲ σφάλλοι Κύπρις. 

καὶ μαστὸν ἤδη πολλάκις νόϑοισι δοῖς 

ἐπέσχον, ἵνα δοι μηδὲν ἐνδοίην πικρόν. 52 

καὶ ταῦτα δρῶσα τῇ ἀρετῇ προσηγόμην 

πόσιν" σὺ δ᾽ οὐδὲ ῥανίδ᾽ ὑπαιϑρίας δρόσου 

501. ἢ ΒΒ. ᾧ 208 Τοτὺ. Ἕχτορος χάριν 204 ἔοτύ. αὐτὴ δ᾽ 
ἀμαυρᾶ Β ἀμαυρὰ ὃ | ἦν Ἰ10γ] (ἣν 4) 207 γῦναι Α 208 αἱ ἀρε- 
ταὶ 48 ΗΠ, αἱ ᾿ρεταὶ 1, | τέρπουσι οτὰ. 210 τιϑεῖς Β τίϑης ὃ, 
τίϑεις τααῦ. ἴῃ τίϑης Ῥ, τίϑηις 4, τίϑης 1, 211 μενέλαος 4 
212 ἀχιλέως ΒΒ, ἀχικλεως 1, 1. ΒΌΡΘΙ 1. 501. 1 ἐχϑεῖ Αὖ 218 χρῆν [Γ᾽ 
ἴοτύ, δεῖ} Του. κἂν πόσει φαύλῳ συνῇ 214 ἄμιλλαν 4 21 τὴν οτη. ἢ 

210 λέχους Ῥ 217 κοινούμενος ΒΙ͂Ρ (μ ΒΌΡΟΥ ὈΥ]Ὸ8 ν 807. ὦ), 
κοιμώμενος Α 1, 219 προστιϑεῖς 4 | εὑρέϑης Ἰ1ΌΥ] 220 84. αἀο]οὺ 
Η. ἩϊγΖ6] 220 χεῖρον 1 ἀρσένων] ἀνῶν 7, 221 προὔστημεν Β 1, 
προύστημεν 228 ξυνήρων Βὶ ἡ ἴῃ ει ταῦὖῦ. ὃ | εἴ τι σε σφάλλοι ΕΚ, 
εἴ τι σε σφάπκπκοι 1), εἴ τι σε σφάλοι ῬΡῚ1, εἴ τίς σε σφάλοι Α, εἰ τι σ᾽ 
ἐσφάλη 4 224 μασϑὸν 1 ὁοΥγ, ὃ ] ἤδη] ἔογὺ. ἕλκειν 22ῦ ἐπεῖχον 
Νάποκ 1 ἐνδῴώην 220 τῇ ᾿ρετῇ 1. 221 ὑπ᾽ αἰϑρίας Β' ΟΟΥΥ. ἢ 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 10 

τῷ σῷ προσίζειν ἀνδρὶ δειμαίνουσ᾽ ἐᾷς. 
μὴ τὴν τεκοῦσαν τῇ φιλανδρίᾳ. γύναι. 

ξήτει παρελϑεῖν᾽ τῶν κακῶν γὰρ μητέρων 280 

φεύγειν τρόπους χρὴ παῖδας αἷς ἔνεστι νοῦς. 

ΧΟ. δέσποιν᾽, ὅσον δοι ῥαδίως προσίσταται., 
τοσόνδε πείϑου τῇδε συμβῆναι λόγοις. 

ΕΡ, τί δεμνομυϑεῖς κείς ἀγῶν᾽ ἔρχῃ λόγων. 
ὡς δὴ σὺ σώφρων, τἀμὰ δ᾽ οὐχὶ σώφρονα: 28ῦ 

ΑΝ. οὔκουν ἐφ᾽ οἷς γε νῦν καϑέστηκας λόγοις. 

ΕΡ ὃ νοῦς ὁ σός μοι μὴ ξυνοικοίη. γύναι. 

ΑΝ. νέα πέφυκας καὶ λέγεις αἰσχρῶν πέρι. 

ΕΡ. σὺ δ᾽ οὐ λέγεις γε, δρᾷς δέ μ᾽ εἰς ὅσον δύνῃ. 
ΑΝ. οὐκ αὖ σιωπῇ Κύπριδος ἀλγήσεις πέρι; 240 
ΕΡ. τί ὃ᾽; οὐ γυναιξὶ ταῦτα πρῶτα πανταχοῦ; 

ΑΝ. καλῶς γε χρωμέναισιν᾽" εἰ δὲ μή, οὐ καλά. 

ΕΡ. οὐ βαρβάρων νόμοισιν οἰκοῦμεν πόλιν. 

ΑΝ. κἀκεῖ τά γ᾽ αἰσχρὰ κἀνθάδ᾽ αἰσχύνην ἔχει. 
ΕΡ. δοφὴ σοφὴ σύ᾽ κατϑανεῖν δ᾽ ὅμως σε δεῖ. ο4ῦ 
ΑΝ. ὁρᾶς ἄγαλμα Θέτιδος ἐς σ᾽ ἀποβλέπον; 
ἘΡ. μισοῦν γε πατρίδα σὴν ᾿Ζ4χιλλέως φόνῳ. 
ΑΝ. Ἑλένη νιν ὥλεσ᾽, οὐκ ἐγώ, μήτηρ δὲ δή. 

ΕΡ. ἢὄ καὶ πρόσω γὰρ τῶν ἐμῶν ψαύσεις κακῶν; 
ΑΝ. ἰδοὺ σιωπῶ κἀπιλάξυμαι στόμα. 250 

ΕΡ. ἐκεῖνο λέξον, οὗπερ εἵνεκ᾽ ἐστάλην. 
ΑΝ. λέγω σ᾽ ἐγὼ νοῦν οὐκ ἔχειν ὅσον σε δεῖ. 

280 γὰρ] δὲ Ε]Τ5]6Υ 281 παῖδας αἷς] 50ΥἾΡ51 αὖ οΟτη ΝϑΌΟΚ, 
τέκνα οἷς Α, τέκν᾽ οἷς Κ᾽ (ὅσοις ΒΌΡΘΥ οἷς 507. ), τέκν᾽ αἷς ϑύο!. ἢ. 14,21 

282 παρίσταται ᾿Ψ 4388 ἴογί. τῇσδεξι 280 οὐχοῦν 48 (οὔκουν Ὁ) 
288 5α. δηΐθ 240 βυβρθοϊ 2589 56. οὔι. ἴῃ τηϑῦρ. δα.» 289 δύνᾳ 
ῬοΥβΟη 240 αὖὐἡ Μ΄, αὖ 4. ἂν 8241 πρῶτα ταῦτα [,,] πανταχῆ Ρ 
242 καλῶς , ναί (δοραεαῦο γϑῖβθὰ ἴῃ 4.8) καλῶς γ᾽ (ναί διΐθ καλῶς 
ΟἸΤΟΌΪΟ ᾿πο]αβιὺ οὐ ναί βαρϑι καλῶς 50Γ. ἢ) | καλά] καλῶς 7 2444 τ᾽ αγ᾽ 
Α, τάδ᾽ Ῥ 1 κἀνϑάδ᾽ 4 24 δ᾽ οἴῃ. Β' 8466. ὑ | δεῖ] ἴον. χρή 
240 ἀποβλέπων 4, ἀποβλέπεε ταηυῦ. ἴῃ ἀποβλέπον [,, ἐπιβλέπον Ε' 
241 ἀχιλέως Β οοτν. ὃ 248 ἑλένη νιν ΕΡ οὐ οχ ἑλένην οοΥν. 1}, 
ἑλένην νιν Β, ἑλένην 4 Κύπρις νιν ὥλεσ᾽, οὐκ ἐγώ, μήτηρ τε σή Ηανύ- 
τη8ῃ. ἄλλη νιν ὥὦλεσ᾽, οὖκ ἐγώ, μήτηρ δὲ σή Ποτνοτάθη 249 ἦ Εὖ 
Ι», ἢ 4ΒΡ 2461 οὔπερ ΒΒ εἴνεκ᾽ Ο, οὔνεκ᾽ Α1,, ἕνεκ᾽ Β.Ῥ' οτα. Ε΄ 
ἐστάλην] ἐνθάδ᾽ ἱκάνω ΒΕ, γρ. ἐστάλην ϑιιροιβοῦ. Β', γρ. ἕνεκ᾽ ἐστάλην 
ΤΩΪΏ]Ο ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ἴῃ 1 252 56(. ῬΘΥΒΟΠδΥπγη ποΐδϑ οὴ. δ 262 ὕσον]ὦ 
οἷόν Νᾶτοὶς 
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ΕΡ λείψεις τόδ᾽ ἁγνὸν τέμενος ἐναλίας ϑεοῦ; 

Α͂Ν. εἰ μὴ ϑανοῦμαί γ᾽ εἰ δὲ μή. οὐ λείψω ποτέ. 

ΕΡ, ὡς τοῦτ᾽ ἄραρε, κοὐ μενῶ πόσιν μολεῖν. δῦ 
ΑΝ. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μὴν πρόσϑεν ἐκδώσω μέ σοι. 

ΕΡ. πῦρ σοι προσοίσω, κοὐ τὸ σὸν προσκχέψομαι. 

ΑΝ. σὺ δ᾽ οὖν κάταιϑε᾽ ϑεοὶ γὰρ εἴσονται τάδε. 

ΕΡ καὶ χρωτὶ δεινῶν τραυμάτων ἀλγηδόνας. 

Α͂Ν. σφάζ΄. αἵμάτου ϑεᾶς βωμόν, ἣ μέτεισί δε. 200 

ΕΡ. ὧὦ βάρβαρον σὺ ϑρέμμα καὶ σκληρὸν ϑράσος. 
ἐγκαρτερεῖς δὴ ϑάνατον; ἀλλ᾽ ἐγώ σ᾽ ἕδρας 
ἐκ τῆσδ᾽ ἑκοῦσαν ἐξαναστήσω τάχα" 

τοιόνδ᾽ ἔχω σου δέλεαρ. ἀλλὰ γὰρ λόγους 

κρύψω. τὸ δ᾽ ἔργον αὐτὸ σημανεῖ τάχα. 20 

κάϑησ᾽ ἑδραία" καὶ γὰρ εἰ πέριξ σ᾽ ἔχει 
τηκτὸς μόλυβδος. ἐξαναστήσω σ᾽ ἐγὼ 

πρὶν ᾧ πέποιϑας παῖδ᾽ ᾿Δ4χιλλέως μολεῖν. 
Α͂Ν. πέποιϑα. δεινὸν δ᾽ ἑρπετῶν μὲν ἀγρίων 

ἄκη βροτοῖσι ϑεῶν καταστῆσαί τινα" 210 

ὃ δ᾽ ἔστ᾽ ἐχίδνης καὶ πυρὸς περαιτέρω, 
οὐδεὶς γυναικὸς φάρμακ᾽ ἐξηύρηκέ πω 

[κακῆς τοσοῦτόν ἐόμεν ἀνθρώποις κακόν.) 

ΧΟ. ἢ μεγάλων ἀχέων ἄρ᾽ ὑπῆρξεν, ὅτ᾽ Β.ΤΌΡΗ. 
᾿Ιδαίαν ἐς νάπαν οτῦ 

ἦλϑεν Μαίας τε καὶ Διὸς τόκος, 
τρίπωλον ἅρμα δαιμόνων 

ἄγων τὸ καλλιζυγές, 

ἔριδι στυγερᾷ κεκορυϑμένον εὐμορφίας 

264 εἰ μὴ ταυῦ. ἴῃ εἰ μὲν Εἰ 2ὅδ ἄραρε 17, ἄρηρε ἰ | μένῶ Κὶ 
(΄ τηϊηϊο ὑ6801.), μένω 7 200 μην 1, μὲν ᾿ μὴν Ρ}] ἐκδώσομαι Β 
8 ΒΌΡΘΙ αὐ ΒΟΥ, ὃ 2ῦ8 τόδε Πὶ 260 αἵματος ᾿ [| ϑεὰς 4|ὴ 8Β 
ΟΟΥΥ. ἢ 2602 δ ΡΨ δὴ Ρ 204 τοῖον δ᾽ Β 266 σ᾽ οῃ. ΚΡ 
201 μόλιβδος 1, 208 ᾧ] ὃν ΡΊ ἀχιλέως Β' οοττ. ὃ 210 βροτοῖς Γ᾿ 
καταστῆσαι ὥιοΌ. ἢ. 73,19, κκκαταστῆσαι Ῥ, ἐγκαταστῆσαι γΥ ΔΤ οἹὴ: 
}! ααα. »1 ὃ] θοῦτθθ, ἃ 1101] 212 γυναιπὺς οὐδεὶς Οοοῦ | ἐξεύρηκε 
ΠΡῚῚ 218 τοιοῦτον Τ᾿] ἀνθρώποισι 1,, ἀνθρώποισιν ἴ, ἄνοι ' δ ΒΌΡΟΥ 
οι δα. » [ νοϑύβαιη ἀθ]ονιῦ Οοθοῦ 914. ἢ Δ} ἀφ᾽ ΒΉ αἴ 
21 86. ἐς ᾿Ιδαίαν ἦλϑεν ἅπαν Ῥ | εἰς Α1,  ἦλϑεν] Βουῖρδὶ, ἦλϑεν ὁ 
ΠΟΥ] (ἦλ9᾽ ὁ ἢ 210 τέκος 4, γόνος Ῥ 218 καλλίξυγες Α Ῥ, καλί- 
ξζυγες Β 219 ἔριδι Α | εὐμορφίας] ἀγλαΐας Ἠθϑά]δγα 
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σταϑμοὺς ἐπὶ βούτα 280 

βοτῆρά τ᾽ ἀμφὶ μονότροπον νεανίαν 
᾽ Ἂ" ἊΣ - 5 ἢ 
ἔρημόν ὃ' ἑστιοῦχον αὐλάν. 

ταὶ δ᾽ ἐπεὶ ὑλόκομον νάπος ἤλυϑον, ΔΕ Ιϑὑγ. 
οὐρειᾶν πιδάκων 28 

νίψαντ᾽ αἰγλᾶντα σώματα ῥοαῖς" 

ἔβαν δὲ Πριαμίδαν, ὑπερ- 

βολαῖς λόγων δ᾽ εὐφρόνων 

παραβαλλόμεναι Κύπρις εἷλε λόγοις δολίοιξς, 

τερπνοῖς μὲν ἀκοῦσαι, 290 
πικρὰν δὲ σύγχυσιν βίου Φρυγῶν πόλει 
ταλαίνᾳ περγάμοις τε Τροίας. 

ἀλλ᾽ εἴϑ᾽ ὑπὲρ κεφαλὰν ἔβαλεν κακὸν ΒίγοΡἢ. 
ἁ τεκοῦσά νιν [Πάριν] 

πρὶν ᾿Ιδαῖον κατοικίσαι λέπας. 29 
ὅτε νιν παρὰ ϑεσπεσίῳ δάφνα 

βόασε Κασάνδρα κτανεῖν, 

μεγάλαν Πριάμου πόλεως λώβαν. 

τίν᾽ οὐκ ἐπῆλϑε, ποῖον οὐκ ἐλίσσετο 

δαμογερόντων βρέφος φονεύειν; 800 

280 ἐπιβούτα 1,, ἐπιβοῦτα Β, ἴον. ἐπὶ βούτας 281 βοτῆρ᾽ Ε, 
βοτῆρα τ᾽ ἰἱ 288 ταίδ᾽ ΒΡ 86α αν ΟΧ α (ΘΟΙ. Ρ, ταίδε δ᾽ 1, ται 
γΘΒου. ἰ, ἔοτύ. αἵ δ᾽ [ ὑλοκόμον ἸΙῦγὶ [ ἦλϑον Ρ 286 οὐρείαν Β οἱ 
ὧν ΤΩΪΏΪΟ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ΜΚ, οὐρείων 1, οὐρείαν ἰ 286 νίψαντ᾽] νίψαντο 
1,}, ἔνιψάν, τ᾿ 4, ἐνίψαν κι τ᾽ Β, ἔνιψαν τ᾽ Εἰ, νίψαν (οὐ 216 ἦλϑ᾽ ὁ) 
Ηρυτθδηη | αἰγλᾶντα] Μυβρτανθ, αἰγλάεντα [1ὈΥ1 (ἀγλάεντα ΑἹ | τε μοῦ 
αἰγλάεντα δα α. Ρ 287 5ᾳ. ἔβαν τε Ῥ ] πριαμιδᾶν Αἰ ὕπερ βολαῖς 
ΑΕ1,] λόγων δ᾽] δ᾽ ἐπῶν Ἠδιτηβοοίῃ | δ᾽ εὐφρόνων] Πδητηδημ, δυσφρό- 
νῶν ἸἸΌΥΪ, Ώ1851 αὐοᾶ Ὁ δυσφόρων (80}0]. τινὲς γράφουσιν δυσφόρων) 
289 κύπρις [,, κύπρις δ᾽ Ὁ | εἶλε Α | λογνκκες ταῦῦ. 1ῃ λόγοις Ῥ΄Ί δολίοις] 
αἱμύλοις (ν6] αἰόλοις) Μαβρτανθ, ποικίλοις ΤιΘη ]ηρ' 291 βίου σύγχυ- 
σιν Εἰ 292 τάλαινα ἢ, τάλαιναν Α | περγάμοις τε τροίας ταλαίνᾳ ΕΗ 
298 ἀλλ᾽ εἴ] ἀλλ᾽ εἶϑε Ῥ, Ἀκκ ϑ᾽ 1, εἶϑε δ᾽ 1 |] κεφαλᾶν Β οὖ ταυΐ. 
ἴῃ χεφαλὰν 4 κεφαλὰν ὑ, κεφαλᾶς Ῥ' | ἔβαλε ΒῊ 1 ἴον. ἔβαλ᾽ ὄστρα- 
πον, Οἵτ. 5080]. ΑΘβοῃ. μο. 97 294 ΠἊαάριν σ᾽οδδθιηδ, 6556 τηοπαϊῦ 
Ἠδυΐαηρ, μόρον Ἡθητηδηη 60]]. 5080]. εἶϑε ὑπὲρ κεφαλῆς Πάριδος ἔβα- 
λὲν ϑάνατον ἡ τεκοῦσα τὸν Πάριν 29 κατοικίσαι 45], κατοικῆσαι 
ΑΕ1Ρ 2906 παρὰ] περὶ ΡῚ ϑεσπίωι 4 291 βόασσε Α, βόηοε ῥ᾽] 
κασσάνδρα {|, κανεῖν Βὶ κτανεῖν ἢ 298 λόβαν 4 

Ἐπτιρίαθ5, Απαγοσηδομδ. 2 
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οὔ τἂν ἐπ᾽ ᾿Ιλιάσι ζυγὸν ἤλυϑε ΔΗ ΙΒ. 
δούλιον σύ τ᾽ οὐ, γύναι, 

ῇ ᾽ 4, μὴ 

τυράννων ἔσχες ἂν δόμων ἕδρας" 

παρέλυσε δ᾽ ἂν ᾿Ελλάδος ἀλγεινοὺς 
{ι »} ἢ ΛΔ 

μόχϑους, οὺς ἀμφὶ Τροίαν 80ὅ 

δεκέτεις ἀλάληντο νέοι λόγχαις" 

λέχη τ᾽ ἔρημ᾽ ἂν οὔποτ᾽ ἐξελείπετο, 
καὶ τεκέων ὀρφανοὶ γέροντες. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ἥκω λαβὼν σὸν παῖδ᾽. ὃν εἰς ἄλλους δόμους 
λάϑρᾳ ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς ὑπεξέϑου. 810 

σὲ μὲν γὰρ ηὔχεις ϑεᾶς βρέτας σώσειν τόδε. 

τοῦτον δὲ τοὺς χρύψαντας" ἀλλ᾽ ἐφηυρέϑης 

ἧσσον φρονοῦσα τοῦδε Μενέλεω, γύναι. 
κε μὴ τόδ᾽ ἐκλιποῦσ᾽ ἐρημώδσεις πέδον. 
ὅδ᾽ ἀντὶ τοῦ σοῦ σώματος σφαγήσεται. 81 

ταῦτ᾽ οὖν λογίζου. πότερα κατϑανεῖν ϑέλεις 
ἢ τόνδ᾽ ὀλέσϑαι σῆς ἁμαρτίας ὕπερ. 

ἣν εἰς ἔμ᾽ ἔς τε παῖδ᾽ ἐμὴν ἁμαρτάνεις. 
ΑΝ. ὦ δόξα δόξα, μυρίοισι δὴ βροτῶν 

οὐδὲν γεγῶσι βίοτον ὥγκωσας μέγαν. 820 

εὔκλεια δ᾽ οἷς μὲν ἔστ᾽ ἀληϑείας ὕπο, 

εὐδαιμονίζω" τοὺς δ᾽ ὑπὸ ψευδῶν ἔχειν 

οὐκ ἀξιώσω πλὴν τύχῃ φρονεῖν δοκεῖν. 

δ. Θ΄... ἃ 801 οὔ τὰν] ΚιγοΒΒοΟΗ͂,, οὔτ᾽ ἂν Ἰ10ΥῚ (1π τα. [) [ ἰλιάσιν Α | ξυγὸς 
ΓὈῬῚ ἤλυϑεν Ρ, ἦλϑε ΒῈ 802 δούλιον Β, δούλειον 4 1,0, δούλειος 
Τ᾽ δούλειός γ᾽ ἱ | σύ τ᾽ οὐ] Ἠατγίυπρ, οὔτ᾽ ἂν σύ 10] 808 τύραννον 
7, τυράννων τάσδ᾽ 1, δόμον 4Β δόμων 45", δόμους (ς ἴῃ γτ85.) ΖΚ 
ἕδραν Β΄, (ν ΥΘΒ0Υ. ν6] οχ σ᾽ οουν. 1) Ὁ | ἔογύ. ζλυγρὰν τῶνδ᾽ ἔσχες ἂν 
δόμων ἕδραν 804 παρέλυσεν 71 80 μόχϑους]) πόνους ῬΡΙ πόνους 
ὅτ᾽ ἀμφὶ Τρωίᾳ Ἠρηδηη (Τρωΐαν ὨΙπ ον 806 δεκέτεις 1. Ε΄ (ἃ Αἰ 
785. ΒΌΡ. εἰ), δέκ᾽ ἐτ᾽ (ἔτ᾽ ῬῚ εἰς 4 δεκέτ᾽ εἰς Β δέκ᾽ ἔτη εἰς Ὁ | ὀλό- 
ληντο Βὶ ὠλώλυντο ἢ, ἀλάληντο ὙΘΟΘΗΙΟΥ τηϑπτ8 [ νέοι] ἴοτύ. ἄχμονες, 
ον. Αθϑοῖῇ, Ῥϑυύβ. δ2 807 οὔποτ᾽] οὐπώποτ᾽ ΒΗ, οὐκ ἂν ΡῚ ἐξελί- 
πετὸ 8Β ΗΠ 8511 σὺ Γ΄] σώσειν] Τοῦτο, σῶσαι Ἰ1ὈΥ] 812 τοὺς] καὶ 
|| κρύψαν 4, κρύψαντες Τ ὁΟΥΥ. Ρ} ἐφευρέϑης Ἰ1ὈΤῚ 818 ἤσσων Α 

314 καὶ εἰ ΑΒ | ἐκλιποὺσ Α 810 πότερον [1], 818 ἣν Α 
519 ἑρμ»" γγαρβουϊρϑιὺ 820 βίωτον 4 | μέγα ΒΗ οοΥΥ. ὃ 
521 ἔστ᾽ 1,, ἐστιν γ] ὕπο] ἄπο ΝΜ )]οκθηθο 822 τούσδ᾽ ΒΙΡ 838 δοκεῖν 
φρονεῖν 1, β α ϑρουβου, {| πλὴν ὕσον δοκεῖν μόνον Νάαοῖϊς, ἔονῦ. πλὴν 
ὅσον τύχῃ δυκεῖν 
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σὺ δὴ στρατηγῶν λογάσιν “Ελλήνων ποτὲ 
Τροίαν ἀφείλου Πρίαμον, ὧδε φαῦλος ὦν: δῦ 
ὅστις ϑυγατρὸς ἀντίπαιδος ἐκ λόγων 

τοσόνδ᾽ ἔπνευσας καὶ γυναικὶ δυστυχεῖ 
δούλῃ κατέστης εἰς ἀγῶν᾽" οὐκ ἀξιῶ 
οὔτ᾽ οὖν σὲ Τροίας οὔτε σοῦ Τροίαν ἔτι. 
[ἔξωϑέν εἰσιν οἱ δοκοῦντες εὖ φρονεῖν 880 
λαμπροί, τὰ δ᾽ ἔνδον πᾶσιν ἀνθρώποις ἴσοι, 

πλὴν εἴ τι πλούτῳ᾽ τοῦτο δ᾽ ἰσχύει μέγα]. 

Μενέλαε. φέρε δὴ διαπεράνωμεν λόγους" 

τέϑνηκα δὴ σῇ ϑυγατρὶ καί μ᾽’ ἀπώλεσεν" 

μιαιφόνον μὲν οὐκέτ᾽ ἂν φύγοι μύσος. 880 
ἐν τοῖς δὲ πολλοῖς καὶ σὺ τόνδ᾽ ἀγωνιῇ 

ῇ Χ - 4 2 2 [4 ’ φόνον᾽ τὸ συνδρῶν γάρ σ᾽ ἀναγκάσει χρέος. 
ἣν δ᾽ οὖν ἐγὼ τὸ μὴ ϑανεῖν ὑπεχδράμω., 
τὸν παῖδά μου κτενεῖτε; κάτα πῶς πατὴρ 

τέχνου ϑανόντος ῥαδίως ἀνέξεται; 840 

οὐχ ὧδ᾽ ἄνανδρον αὐτὸν ἡ Τροία καλεῖ" 
ἀλλ᾽ εἶσιν οἵ χρή᾽ Πηλέως γὰρ ἄξια 

΄ 5 , ᾽ - 7 

πατρός τ΄ ᾿Δχιλλέως ἔργα δρῶν φανήσεται. 

ὥσει δὲ σὴν παῖδ᾽ ἐκ δόμων" σὺ δ᾽ ἐκδιδοὺς 
ἄλλῳ τί λέξεις; πότερον ὡς κακὸν πόσιν 84 

Ξ κ ’ “ 2 7 2 ῇ 

φεύγει τὸ ταύτης σῶφρον; ἀλλ ἐψεύσεται. 
» ΝΝ ΄, Ψἤ ΡΥ Σὰ 2 ,ὔ γαμεῖ δὲ τίς νιν; ἤ σφ᾽ ἄνανδρον ἐν δόμοις 

χήραν καϑέξεις πολιόν; ὦ τλήμων ἄνερ. 

κακῶν τοσούτων οὐχ ὁρᾷς ἐπιρροάς; 

824 Ελλήνων) ἀργείων Β 825 πρίαμον ὃ᾽ Β 826 ἀντίπαι- 
δος 1,Ὁ, ἀντὶ παιδὸς ΒΥ 891 τὸ σόνδ᾽ ΒΡ 828 ἀγῶν᾽ οὐκ 

ἄξιον 5ουιρϑιῦ οὐ Νϑθοϊο ΟΠΘΩΚῚ αοϊθίο ν. φριοόχίτηο, οἷν. 8607 
8209 οὔτοῦν 4 880--892 ααοβ Μομπδπᾶγο {σιθυιϊὺ ἰοῦ. ἢ. 104, 14 ἀ6- 
Ἰοντὺ Ἰ)οῦγθο (882 ἴᾶτὶ ΒγαπμοΚ) 880 εὖ φρονεῖν] εὐτυχεῖν ΘύοθδθιΒ 
9895 Μενέλαε τηὐογροϊαύσηη ᾿παἀϊοαῦ ΚΙΤΟΒ ΠΟ, ὑούσταη νϑύϑιη οἱοιῦ Υ118.- 
τηονγιῦζ εἶεν οἰπβ ΙΟ60 ῬΟΠΘΠΒ 884 δὴ] ΠδΙθκα, τῇ ΠῸῚῚ [| ἀπώλεσε 
Β.1, (ἀπώλεσεν ἢ) 88ὅ μῖσος Β' οΟΥ. ὃ, μίσος Ρ 880 τοῖσδε 4ΒΡ 

888 τὸ] 5ουῦῖρβὶ, μὲν ΠΙΌΥϊ 889 κτανεῖτε Κὶ 841 ὧδ᾽] ὧι 4 ὦιδ 
ΕΠ 1 χαῖει ΒΗ (π᾿ Εἰ ΒΌΡΟΣΥ δε. 15) 842 οἱ 4, οἵ ΒΕ οἵ ὃ. οἷ ῬΙ 
ἀξιά Α 848 ἀχιλλέος 4, ἀχιλέως ΒΙΡ οοΥγ. Ὁ» 844 ὧσ εἰ 4 
ΟΟΥΤ. 4 σοὶ δ᾽ ἐκδίδουσ Α 846 ἀλλ᾽ ἐψεύσεται] Ῥογδοῃ, ἀλλὰ φεύ- 
σεται ἸΙΌΤΙ ΘΗΝ τὸ Α ς βαρουβοι. 45. ἢ. 4 ἤ 45 848 τλῆμον 
ΑΒΕ ἀνήρ ϑιπαοτῖ 

φ 
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πόσας ἂν εὐνὰς ϑυγατέρ᾽ ἠδικημένην 800 

βούλοι᾽ ἂν εὑρεῖν ἢ παϑεῖν ἁγὼ λέγω; 

οὐ χρὴ ᾽πὶ μικροῖς μεγάλα πορσύνειν κακὰ 
οὐδ᾽, εἰ γυναῖκές ἐσμὲν ἀτηρὸν κακόν, 
ἄνδρας γυναιξὶν ἐξομοιοῦσϑαι φύσιν. 
ἡμεῖς γὰρ εἰ σὴν παῖδα φαρμακεύομεν 

καὶ νηδὺν ἐξαμβλοῦμεν, ὡς αὐτὴ λέγει, 

 ἑχόντες οὐκ ἄκοντες οὐδὲ βώμιοι 

ὡς: ζι δι 

πίτνοντες αὐτοὶ τὴν δίκην ὑφέξομεν 

ἐν σοῖσι γάμβροις., οἷσιν οὐκ ἐλάσσονα 
βλάβην ὀφείλω προστιϑεῖσ᾽ ἀπαιδίαν. 8600 
ἡμεῖς μὲν οὖν τοιοίδε" τῆς δὲ σῆς φρενὸς 
ἕν σου δέδοικα διὰ γυναικείαν ἔριν 

καὶ τὴν τάλαιναν ὥλεσας Φρυγῶν πόλιν. 

ΧΟ. ἄγαν ἔλεξας ὡς γυνὴ πρὸς ἄρσενας, 

καί σου τὸ σῶφρον ἐξετόξευσεν φρενός. 86 

ΜΕ. γύναι, τάδ᾽ ἐστὶ σμικρὰ καὶ μοναρχίας 

οὐκ ἄξι᾽, ὡς φής, τῆς ἐμῆς οὐδ᾽ ᾿Ελλάδος. 

εὖ δ᾽ ἴσϑ᾽, ὅτου τις τυγχάνει χρείαν ἔχων. 
τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽ ἑκάστῳ μεῖξον ἢ Τροίαν ἑλεῖν. 
κἀγὼ ϑυγατρί᾽ μεγάλα γὰρ κρένω τάδε, 8510 

λέχους στέρεσϑαι" σύμμαχος καϑίσταμαι. 

τὰ μὲν γὰρ ἄλλα δεύτερ᾽ ἃν πάσχῃ γυνή, 
3 ᾿ 3.“ τς , Χυν ΄, 
ἀνδρὸς δ᾽ ἁμαρτάνουσ ἁμαρτάνει βίου. 

δούλων δ᾽ ἐχεῖνον τῶν ἐμῶν ἄρχειν χρεὼν 

καὶ τῶν ἐκείνου τοὺς ἐμοὺς ἡμᾶς τε πρός᾽ 81ῦ 

φίλων γὰρ οὐδὲν ἴδιον οἵτινες φίλοι 

8560 πόσας δ᾽ 109ὈὉ 861 βούλοιο ΜΠ, βούλει Β, βούλοιμ᾽ Α. ἴονί. 
ἕλοι᾽ | ἀνευρεῖν Β΄, ἂν εὑρεῖν ὃ] ἃ ΒΌΡΘΥΙΒΟΥ. γῶ 4, ἃγὼ Β, δ᾽ γώ ΤΡ̓ 

802 χρὴ πι 4 χρὴ πικροῖς Πὶ 8ῦ8 οὐ δεῖ Β' ΟΟΥΥ. ὃ ϑδῦ εἰ] 
εἰς Β 860 νηδοῖν 4, νηδκεκ ᾿' νηδὺν Ρ}] αὕτη ΒΓ] δῦ8 πίτνον- 
τες] ἘΠΙΏΒ]Ον, πιτνόντες 4, πιτνῶντες Β΄, πιτνοῦντες ΤΠ 859 ἐν] 

τοῖς Νδιοὶς 800 προστιϑεὶς 4, προτιϑεῖσ᾽ Β ἀπαιδίαν] ἀβουλίαν 
ΑΒ, γρ. προστιϑεῖσ᾽ ἀπαιδίαν ϑαρογϑον. 8 861 τοιοῖδε 4 8 τοι- 
οἶδε ἢ 862 ἔογῦ. ἀβουλίαν (ὁΧ γν. 860) δέδοικα " διὰ γυναῖχα γὰρ | 
γυναικίαν Τ γυναικείαν } 8038 ὠλέσας 4 | πόλιν φρυγῶν Καὶ 
500 ἐξετόξευσε 4811, ἐξετοξεύϑη τοοθηύϊου Προ Υ, οἷν. Ηθβυοῖ, ἐξ- 

ετόξευσεν᾽' ἐξέπεσεν 801 φῆις Α 809 τροῖαν Α 812 ἃν] Μυ5- 
. ᾽ ΟΥ ὦ 

σγανο, ἂν 1011 [| πάσχη Ρ 
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ὀρϑῶς πεφύκασ᾽, ἀλλὰ κοινὰ χρήματα. 

μένων δὲ τοὺς ἀπόντας εἰ μὴ ϑήσομαι 

τἄμ᾽ ὡς ἄριστα, φαῦλός εἰμι κοὐ σοφός. 

ἀλλ᾽ ἐξανίστω τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ϑεᾶς" 880 

ὡς, ἣν ϑάνῃς σύ, παῖς ὅδ᾽ ἐχφεύγει μόρον, 

σοῦ δ᾽ οὐ ϑελούδσης κατϑανεῖν, τόνδε κτενῶ. 

δυοῖν δ᾽ ἀνάγκη ϑατέρῳ λιπεῖν βίον. 
ΑΝ. οἴμοι, πικρὰν κλήρωσιν αἵρεσίν τέ μοι 

βίου καϑίστης καὶ λαχοῦσά τ᾽ ἀϑλία 88 
καὶ μὴ λαχοῦσα δυστυχὴς καϑίσταμαι. 

ὦ μεγάλα πράσσων αἰτίας μικρᾶς πέρι, 

πιϑοῦ" τί καίνεις μ᾽; ἀντὶ τοῦ; ποίαν πόλιν 

προύδωχκα; τίνα σῶν ἔκτανον παίδων ἐγώ: 

ποῖον δ᾽ ἔπρησα δῶμ᾽; ἐκοιμήϑην βία 890 
σὺν δεσπόταισι" κάἀτ᾽ ἔμ᾽, οὐ κεῖνον κτενεῖς. 

τὸν αἴτιον τῶνδ᾽, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν ἀφεὶς 
πρὸς τὴν τελευτὴν ὑστέραν οὖσαν φέρῃ; 
οἴμοι κακῶν τῶνδ᾽, ὦ τάλαιν᾽ ἐμὴ πατρίς, 
ὡς δεινὰ πάσχω. τί δέ μὲ καὶ τεκεῖν ἐχρῆν 89ὅ 
ἄχϑος τ᾽ ἐπ᾽ ἄχϑει τῷδε προσϑέσϑαι διπλοῦν ; 
ἀτὰρ τί ταῦτα δύρομαι, τὰ δ᾽ ἐν ποσὶν 
οὐκ ἐξικμάξω καὶ λογίζομαι κακά; 

ἥτις σφαγὰς μὲν Ἕκτορος τροχηλάτους 
κατεῖδον οἰχτρῶς τ᾽ Ἴλιον πυρούμενον, 400 

αὐτὴ δὲ δούλη ναῦς ἐπ᾽ ᾽4ργείων ἔβην 

κόμης ἐπισπασϑεῖσ᾽ - ἐπεὶ δ᾽ ἀφικόμην 
Φϑίαν. φονεῦσιν Ἕκτορος νυμφεύομαι. 

880 ἐξανιστῶ ΑὉ 382 χτανῶ Ρ 888 ἀνάγκη (}Ρᾷ4ᾳ ἀνάγκρκκιν 
Ῥ, ἀνάγκαιν ἢ 488 (. 6. ἀνάγκαυν σοΥτΥ. ἴῃ ἀνάγκη), ἀναγκαῖον ἦ 45, 
ἀνάγκαιν ἦ ῦὉ 884 ἕρμν. ργαθβουϊρβιὺ Ρ] αἴρεσίν γέ μοι 4 88 καὶ] 
εἰ ΚΊΙΤΟΒΒΟΙ͂Σ [| τ᾽] Ηρυτηδηη, γ᾽ ΠΌΥῚ (λαχοῦσ᾽ ἀγ᾽ ΡῚ 886 καϑίστα- 
μαι] ἴογτὺ. φανήσομαι 881 πέρι] [οτὺ. ἔπι 888 πίϑου Β' οοΥΥ. ὃ 
589 σῶν παίδων ἔκτανον ἐγώ ΚΕ 896 ἐχρήν 48 ἐχρῆν ὃ 897 56. 
οὐ 404 54. ρογιητύεῦ Μαβργδανθ, ἔοτύὺ. ν. 897 5αᾳ., ατοβ οἰτη ἀδιηηδθεαῦ 
Ηδυίαπηρ, ΘΙΟΙΘΠΑῚ οὖ Θουτπ ἸΟ0Ο γν. 404 54. ῬΟΠΘΠΑΙ βαπὺ 897 ταῦτα 
δύρομαι)] Ῥογβοη, ταῦτ᾽ ὀδύρομαι, 1101] 899 τροχηλάτου Α 400 56. 
ἰπέου 402 οὖ 408 ροπὶὺ Ρ δπίβ 402 γ' 400 α΄ 401 β΄ 408 δ΄ βοτ. ᾿ 

401 αὐτῇ Α | ἐπαργείων 4 402 ἀποσπασϑεῖσ᾽ 1,}Ὁ | ἀμφικόμην Α 
4038 φονεῦσι ἘΞ τορος Ρ φονεῦσιν ξἕχτορος » (φονεῦσι ᾽ ἕκτορος 
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τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζῆν ἡδύ; πρὸς τί χρὴ βλέπειν; 

πρὸς τὰς παρούσας ἢ παρελθϑούσας τύχας; 400 

εἷς παῖς ὅδ᾽ ἦν μοι λοιπὸς ὀφθαλμὸς βίου" 

τοῦτον χτενεῖν μέλλουσιν οἷς δοκεῖ τάδε. 

οὐ δῆτα τοὐμοῦ γ᾽ εἵνεκ᾽ ἀϑλίου βίου" 

ἐν τῷδε μὲν γὰρ ἐλπίς, εἰ σωϑήσεται. 

ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος μὴ ϑανεῖν ὑπὲρ τέκνου. 410 

ἰδοὺ προλείπω βωμὸν ἥδε χειρία 

σφάζειν φονεύειν, δεῖν, ἀπαρτῆσαι δέρην. 

ὦ τέκνον, ἡ τεκοῦσά σ᾽, ὡς σὺ μὴ ϑάνῃς, 
ΤΑ Α ᾿ 4 οα ται 5. Ὁ , ΄ 
στείχω πρὸς “Αιδην" ἣν δ᾽ ὑπεκδράμῃς μόρον, 

μέμνησο μητρός, οἷα τλᾶσ᾽ ἀπωλόμην, 41 
καὶ πατρὶ τῷ σῷ διὰ φιλημάτων ἰὼν 

δάκρυά τε λείβων καὶ περιπτύσσων χέρας 

λέγ᾽ οἵ ἔπραξα. πᾶσι δ᾽ ἀνθρώποις ἄρ᾽ ἦν 

ψυχὴ τέκν᾽ " ὅστις δ᾽ αὔτ᾽ ἄπειρος ὧν ψέγει. 

ἧσσον μὲν ἀλγεῖ, δυστυχῶν δ᾽ εὐδαιμονεῖ. 420 
ΧΟ. ᾧκτειρ᾽ ἀκούσασ᾽ " οἰκτρὰ γὰρ τὰ δυστυχῆ 

βροτοῖς ἅπασι. κἂν ϑυραῖος ὧν κυρῇ. 

ἐς ξύμβασιν δὲ χρή δὲ παῖδα σὴν ἄγειν, 

Μενέλαε, καὶ τήνὸ᾽. ὡς ἀπαλλαχϑῇ πόνων. 

ΜΈ. λάβεσϑέ μοι τῆσδ᾽, ἀμφελίξαντες χέρας. 435 

δμῶες" λόγους γὰρ οὐ φίλους ἀκούσεται. 

ἔγωγ᾽. ἵν᾽ ἁγνὸν βωμὸν ἐκλίποις ϑεᾶς, 

προύτεινα παιδὸς ϑάνατον, ᾧ σ᾽ ὑπήγαγον 

ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν τὰς ἐμὰς ἐπὶ σφαγήν. 

406 τύχας] λύπας Β γρ. τύχας ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὃ 406 λοιπὸν 1, 
4017 κτενεῖν ᾿᾽ κτανεῖν 408 εἴνεκ᾽ Ρὶ οὐνεκ᾽ 4, οὔνεκ᾽ Β, οὔνεκ᾽ γὉ 

409 μὲν οτη. ' ΒΌΡΘΙΒΟΥ. } (ΒΌΡΕΙ γὰρ ἐλπίς τῶβ., ἴογύ. μὲν ῬΥϊτησ τη 
Ῥοβὺ γὰρ βαρτῶ νϑυύβάτῃ δααϊθατπη δ) 412 ἀπαρτίσαι Β 418 τε- 
κοῦσα 8 ἢ 414 μόνος 1, 416 ἀπωλόμαν Ῥὶ ἀπωλλόμην Β 
411 περιπτύσων Γ 419 αὖτ᾽ 1011 [ ὧν οι. Ρ' δαά. ρ» | λέγει {7 οὐ 
ϑύου. Η. 16, 8, στυγεῖ ΝΑΌΘΥ 420. δ᾽) Ὁ 421 ἀκούσασα 48" 
422 χύρην 4, κύρῇ Ε΄, Τοτὺ. κυρῇς 428 δὲ χρή σε Ῥ, δὲ χρήν σε 
48, δ᾽ ἐχρκπκε τησῦ. ἴῃ δ᾽ ἐχρῆν 1] παῖδα σὴν ἄγειν] ΚΙΓΟΒΒΟΗ͂, σὴν 
παῖδ᾽ ἄγειν 4 Β1,, σήν γε παῖδ᾽ ἄγειν ΗΠ, καὶ σὴν παῖδ᾽ ἄγειν Ῥ, σὴν 
παῖδ᾽ ἐξάγειν ὦ, σήν τε παῖδ᾽ ἄγειν ἘΠ]ΤΏΒ]ΘΥ 420 τῆσδ᾽] τίσδ᾽ Α| 
χείρας 4, δέμας α 4217 ἔγωγ᾽] ΠΟ Θοῖκ, ἐγώ σ᾽ Ἰ1ΌΥ] γρϑίθγθβ, ἐγὼ δ᾽ 
Πουιηδηη [ ἐκχλίποις] Βγύποῖς, ἐκλίπης 10}, ἐλίπης Β, ἐκλίπη Ε΄, ἐκλεί- 
πην Α 428 προύτινα 4 | ϑάνατον] ἴοτύ. βίοτον, οἷν. Ηδτγο. 1851 
429 χῆρας Α| σφαγάν 8 1 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ): 

καὶ τἀμφὶ σοῦ μὲν ὧδ᾽ ἔχοντ᾽ ἐπίστασο" 480 
τὰ δ᾽ ἀμφὶ παιδὸς τοῦδε παῖς ἐμὴ κρινεῖ, 

ἤν τὲ χτανεῖν νιν ἤν τε μὴ κτανεῖν ϑέλῃ. 

ἀλλ᾽ ἕρπ᾽ ἐς οἴκους τούσδ᾽, ἵν᾿ εἰς ἐλευϑέρους 

δούλη γεγῶσα μήποτ᾽ ὑβρίζειν μάϑῃς. 
Α͂Ν. οἴμοι" δόλῳ μ᾽ ὑπῆλϑες, ἠπατήμεϑα. 43 

ΜΕ. κήρυσσο᾽ ἅπασιν" οὐ γὰρ ἐξαρνούμεϑα. 

ΑΝ. ἢ ταῦτ᾽ ἐν ὑμῖν τοῖς παρ᾽ Εὐρώτᾳ σοφά; 
ΜΕ. καὶ τοῖς γε Τροίᾳ, τοὺς παϑόντας ἀντιδρᾶν. 

ΑΝ. τὰ ϑεῖα δ᾽ οὐ ϑεῖ᾽ οὐδ᾽ ἔχειν ἡγῇ δίκην; 
ΜΕ. ὅταν τάδ᾽ ἧ. τότ᾽ οἴσομεν" σὲ δὲ κτενῶ. 440 
Α͂Ν. ἦ καὶ νεοσσὸν τόνδ᾽, ὑπὸ πτερῶν σπάσας; 
ΜΕ. οὐ δῆτα᾽ ϑυγατρὶ δ᾽. ἢν ϑέλῃ, δώσω κτανεῖν. 

Α͂Ν. οἴμοι" τί δῆτά σ᾽ οὐ καταστένω, τέκνον; 

ΜΕ. οὔκουν ϑρασεῖά γ᾽ αὐτὸν ἐλπὶς ἀμμένει. 
ΩΑ͂Ν. ὦ πᾶσιν ἀνϑρώποισιν ἔχϑιστοι βροτῶν 44 

Σπάρτης ἔνοικοι, δόλια βουλευτήρια, 

ψευδῶν ἄνακτες, μηχανορράφοι κακῶν, 

ἑλιχτὰ κοὐδὲν ὑγιές, ἀλλὰ πᾶν πέριξ 
φρονοῦντες. ἀδίκως εὐτυχεῖτ᾽ ἀν᾽ ᾿Ελλάδα. 
τί δ᾽ οὐκ ἐν ὑμῖν ἐστιν; οὐ πλεῖστοι φόνοι: 450 

οὐκ αἰσχροκερδεῖς. οὐ λέγοντες ἄλλα μὲν 
γλώσσῃ, φρονοῦντες δ᾽ ἄλλ᾽ ἐφευρίσκεσϑ᾽ ἀεί; 
ὄλοισϑ'᾽. ἐμοὶ δὲ ϑάνατος οὐχ οὕτω βαρὺς 
ὡς σοὶ δέδοκται᾽ κεῖνα γάρ μ᾽ ἀπώλεδεν, 
ὅϑ᾽ ἡ τάλαινα πόλις ἀνηλώϑη Φρυγῶν δῦ 
πόσις 8᾽ ὃ κλεινός. ὅς σὲ πολλάκις δορὶ 

480 ἔχον Ῥ τ᾽ δαᾶ. ρ 481 κρίνει ὃ 482 κτανεῖ Εἰ νιν 
Οτη. 4 | κτανεῖν [,, Ἀτείνειν 4 Β (ανειν ΒΌΡΘΙΒΟΥ. Ὁ) Εἰ, κτεῖναι Ρ 
ἘΠῚ Ἐ 47 [ἐς 1) 484 μήπωϑ'᾽ 4, μηκέϑ᾽ ῬΑΙΘΥ 481--ἀδ γῬογβο- 
ΠΆΤΆΤΩ ποία οτη. Β' Θἃ5 437 οὐ 441- -46 δα. ὃ 488 χἀν ΚΙΤΟΠΒΟΙ͂ | 
γὲ ἵ τὰ 1,. γ᾽ ἐν Ῥ, τ᾽ ἐν Β οὐ δοίπια ὁχ Ἐν Ε΄, ἐν 4 489 ἔχειν] 
ἴοτῦ. ὁρᾶν σ᾽ 440 τάδ᾽ ἦ τότ᾽ 1, ([ἀοΐατα ἴῃ 1, οὁχ τάδ᾽ ἦ τόν), 
τόδ᾽ ἦ (ἢ 4) τάδ᾽ γ᾽, ποτ᾽ ἡ τάδ᾽ Νάιοκ, μόλῃ (ν6] παρῇ) τάδ᾽ ΚίτοΙ- 
ΒοΗΐ, ἔοτῦ. μ᾽ ἴδῃ, τόδ᾽ 441 ἦ ΕΤ,ὃ, ἢ ΒΥ 448 σ᾽ οὐ Β΄,, σου 
ΑΡ, σοῦ ΠΥ, γρ. σοῦ ϑαρθούβοσυ. ὃ 444 οὐκ οὖν 4, οὐκοῦν Β ΄ 5}. 
ου 864. ὃ [ ἀμμένει] Νάιοκ, ἀναμένει 10 4456 ἔχϑιστος 4 446 βου- 
λεύματα 448 πάντα ΤΡ 450 οὐ ΒΗ ,», οἱ 4. γο. οἱ 5ὰ- 
Ῥϑύβου. ὃ 468 δὲ ϑάνατος) μὲν ϑάνατος 4. δὲ ϑάνατος μὲν Β Εὶ 
ἀδῦ ἀναλώϑη ἰἴ011 (ἀναλωϑῇ Α) 4580---Θ0 1η Τὰ. ἀπΟΥαΤη. ὙΘΙΒΊΠΠ 
Β0.. 7) 4660 9] δ᾽ Β΄ δορί 1, ἰ ΥΘΒΟΥΙ. γ6] ΘΧ δὲ οουῦ. ὦ 
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ναύτην ἔϑηκεν ἀντὶ χερδαίου κακόν. 

νῦν δ᾽ ἐς γυναῖκα γοργὸς ὁπλίτης φανεὶς 

κτενεῖς μ᾽; ἀπόκτειν᾽ " ὡς ἀϑώπευτόν γέ δὲ 
γλώσσης ἀφήσω τῆς ἐμῆς καὶ παῖδα σήν. 400 

ἐπεὶ σὺ μὲν πέφυχας ἐν Σπάρτῃ μέγας, 
ἡμεῖς δὲ Τροίᾳ γ᾽. εἰ δ᾽ ἐγὼ πράσσω κακῶς, 
μηδὲν τόδ᾽ αὔχει" καὶ σὺ γὰρ πράξειας ἄν. 

ΧΟ. οὐδέποτε δίδυμα ΒΥΟΡΗ. 

λέκτρ᾽ ἐπαινέσω βροτῶν 4θὅ 

οὐδ᾽ ἀμφιμάτορας κόρους. 
ἔριδας οἴκων δυσμενεῖς τε λύπας. 

μίαν μοι στεργέτω πόσις γάμοις 

ἀκοινώνητον ἀνδρὸς εὐνάν. 4τὸ 

οὐδὲ γὰρ ἐν πόλεσι ΔῊ Ι5ΌΥ. 
δίπτυχον τυραννίδες 

μιᾶς ἀμείνονες φέρειν, 

ἄχϑος τ᾽ ἐπ᾽ ἄχϑει καὶ στάσις πολίταιφ᾽ 41 

τεχτόνοιν ὃϑ᾽ ὕμνοιν ἐργάταιν δυοῖν 

ἔριν Μοῦσαι φιλοῦσι κραίνειν. 

οι 

πνοαὶ δ᾽ ὅταν φέρωσι ναυτίλους ϑοαί, βίγορῃ. 

κατὰ πηδαλίων διδύμα πραπίδων γνώμα 480 

σοφῶν τὲ πλῆϑος ἀϑρόον ἀσϑενέστερον 

φαυλοτέρας φρενὸς αὐτοκρατοῦς 

ἕνός, ἃ δύνασις ἀνά τὲ μέλαϑρα κατά τε πόλιας, 

ὁπόταν εὑρεῖν ϑέλωσι καιρόν. 48 

451 τ᾽ ροβὺ ναύτην ᾿ηϑογαϊὺ ὃ 4569 κτενεῖς) Ῥούβοῃ, χτείνεις 

11ΌΥ1 [| ἀπόκτεινον {3 68] σσὲ Α 4602 δὲ ΒΑ ΡΙ, δ᾽ ἐν Α1, τοῖα Α| 
πάσχω κακῶς Ρ 404 οὐδέποτ᾽ ἂν ἰ 4606 ἀμφιμάτορας ᾿΄,, ἀμφὶ 
μάτορας Μ΄, ἀμφιματέρας 4, ἀμφὶ ματέρας Β' ᾿ 46]. ν6] ἴῃ ΄ τηυὖ. ὃ αυἱ 
γρ. μάτρας ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 4601 ἔριδ᾽ Ρ΄ | ἔριδας οἴκων] ἴον. νείκη κατ᾽ 
οἶκον (ν6] οἴκους) 409 γάμοις] ἔοτί. μίαν 410 εὐνὰν ἀνδρὸς Ρ 
411 οὐδέ γ᾽ ἐνὶ Τιοηθηρ [| πόλεσσι ΠΙ, πόλαισι Β 412 τυρανίδες 4 
414 ἄμεινον ἐσφέρειν ἢ] Ατῦ τ᾽ οτὰ. Β.Ι͂1, δἀᾶ. Ὁ [| ἐπάχϑει Α 
410 τεχτόνων 1, ὕμνοι ἐργάταιν 1, ὕμνουν ἐργάται 1, ὕμνοι (ς 6γᾶ- 
ΒΌΤη, Π0Π Ψ) ἐργάται Τ᾽ [ονῦ. ἑνός ὃ᾽ ὕμνοιο τεχτόνοιν δυοῖν 478 πνοαὶ 
1, πνοιαὶ 7 φέρωσιν ἷ 480 δίδυμα... γνώμα 11, δίδυμαι.. γνῶμαι 
Αν 481 σοφόν ἢ 484 ἃ] Προιιηδηη, ἁ [1011 (ὁ .) 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 95 

ἔδειξεν ἡ Δάκαινα τοῦ στρατηλάτα ΘὑἸδ νυ. 

Μενέλα" διὰ γὰρ πυρὸς ἦλϑ'᾽ ἑτέρῳ λέχει, 
κτενεῖ δὲ τὴν τάλαιναν ᾿Ιλιάδα κόραν 
παῖδά τε δύσφρονος ἔριδος ὕπερ. 490 
ἄϑεος ἄνομος ἄχαρις ὁ φόνος᾽ ἔτι δὲ, πότνια. 

μετατροπὰ τῶνδ᾽ ἔπεισιν ἔργων. 

Ἁ ᾿ - καὶ μὴν ἐσορῶ . 

τόδε σύγκρατον ζεῦγος πρὸ δόμων 49 

ψήφῳ ϑανάτου κατακεκριμένον. 

δύστηνε γύναι, τλῆμον δὲ σὺ παῖ, 

μητρὸς λεχέων ὃς ὑπερϑνήσκεις 

οὐδὲν μετέχων 

οὐδ᾽ αἴτιος ὧν βασιλεῦσιν. ὅ00 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ. 

ἅδ᾽ ἐγὼ χέρας αἵματη- Βίγορῃ. 

ρὰς βρόχοισι κεκλῃμένα 

πέμπομαι κατὰ γαίας. 

ΜΟΛΟΤΤΟΣ. 

μᾶτερ μᾶτερ, ἐγὼ δὲ σᾷ 

πτέρυγι συγκαταβαίνω. δ0 

ΑΝ. ϑῦμα δάιον, ὦ χϑονὸς 
Φϑίας κράντορες. ΜΟ. ὦ πάτερ. 

μόλε φίλοις ἐπίκουρος. 

Α͂Ν. κείσῃ δή, τέκνον ὦ φίλος. ὅ10 

480 χορ. ρτϑοῖ. 4 | στρατηλάτου 1 Ὁ. ἴὰ ᾽ ἀπθίατα αἰγατα στρα- 
τηλάτα 6Χ στρατηλάτου οοϊγθούμστη 510 δ νοΥβῶ ΥἹΟΘ 487 5α. μενέλαε 
ΕΠΡΟ Ὶ λέχει] λέκτρῳ ΤιΘηθηρ' 489 χτενεῖ) Νϑυοῖς, χτείνεν ἸΙΌΥ] | 
᾿Ιλίαν Ναῦυοκ 490 ἔριδος ὕπερ] ἐξ (ν61 ἀμφ᾽) ἔριδος Ἡθητηδηπ 
492 μετατροπαὶ 1, | τῶνδ᾽ ἔπεισιν ἔργων οἴῃ. Ρ 494 ἡμιχ. ρτϑθῇ. 
ΑΜ | σύγκροτον ΠΡ 49ὅ προδόμων Α1,, προδρόμων Β 
496 κατακξχρι Ἐμένον ΠΡ. μὶ ΒΌΡΘΙ μὶ 50Υ. ὃ, κατακεκριμένον ἀο]οὺ Ηρι- 
ΙΏΔΠΠ, ὁ ααἰθύο ξεῦγος πρὸ δόμων τόδε σύγκρατον ψήφῳ ϑανάτου 
Ῥϑὶθυ 491 δυστυνε Α, δύστανε 1, Ὁ] γῦναιν ΑὉ τλῆμον Α ΚΠ 1,, τλή- 
μῶν γ 498 ὕπερϑνήισκεις 4, ὕπερ ϑνήσκεις Εἰ, ὑπερϑνήσαεις 7 
499 γοβϑὺ ὅ00 ροπῖὺ ' β0ΡΕΙ οὐδ 501. β΄, βΒαρον οὐδὲν α΄ ρΡ ὅ02 κε- 
κλημένα ΒΒ, κεκλειμένα Β1, Ῥ, κεκλιμένα Αὖ ὅ08 γρ. κατὰ γαῖαν ἴῃ 
ΤηϑΥρ, ὦ ὅ06---ὅ09 Μοίοβδο οοπύϊπυδηῦ 1101Ἰ., ΟΟΥΥ. ΗΘΙΤΩΘΠΗ 
ὅ10 4,Ν.] χο. Ρ] κείσῃ δὴ] Μυβρτᾶνθ, κεῖσ᾽ ἤδη 1101], γρ. κεῖσο δή α 
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μαστοῖς ματέρος ἀμφὶ σᾶς 
νεκρὸς ὑπὸ χϑονὶ σὺν νεκρῷ. 

ΜΟ. ὄὥμοι μοι, τί πάϑω; τάλας 

δῆτ᾽ ἐγὼ σύ τε, μᾶτερ. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ἴϑ᾽ ὑποχϑόνιοι" καὶ γὰρ ἀπ᾽ ἐχϑρῶν 
ἥκετε πύργων᾽ δύο δ᾽ ἐκ δισσαῖν 

ὧν "ὦ ὧι 

ϑνησκετ᾽ ἀνάγκαιν᾽ σὲ μὲν ἡμετέρα 

ψῆφος ἀναιρεῖ, παῖδα δ᾽ ἐμὴ παῖς 

τόνδ᾽ “ΕΒομιόνη" καὶ γὰρ ἀνοία 

μεγάλη λείπειν ἐχϑροὺς ἐχϑρῶν, 

ἐξὸν κτείνειν 

καὶ φόβον οἴκων ἀφελέσϑαι. 

΄ι τῷ Φ 

- 

Α͂Ν. ὦ πόσις πόσδιο. εἴϑε σὰν ΔΠ 5.7. 

χεῖρα καὶ δόρυ σύμμαχον 

κτησαίμαν, Πριάμου παῖ. 53 

ΜόὸΟ. δύστανος, τί δ᾽ ἐγὼ μόρου 

παράτροπον μέλος εὕρω; 

ΑΝ. λίσσου. γούνασι δεσπότου 

᾿ς χρίμπτων., ὦ τέκνον. ΜΟ. ὦ φίλος ὅ80 
φίλος. ἄνες ϑάνατόν μοι. 

Α͂Ν. λείβομαι δακρύοις κόρας, 

στάξζω λισσάδος ὡς πέτρας 

λιβὰς ἀνήλιος, ἁ τάλαιν᾽. 

ΜΟ. ὥὄὥμοι μοι, τί δ᾽ ἐγὼ κακῶν 8 

μῆχος ἐξανύσωμαι; 

ΜΕ. τί με προσπίτνεις, ἁλίαν πέτραν 

512 νεκροὺσ Α, 568 ὑς οΥδ4Ι οοορύπιη 5138 ὥιμοι 4, ὦ μοι Β 
ῦ14 μάτερ Α, μὲ Ὁ 519 ἄνοια 1107] 520 λείπειν 6α. ΒιαθΔο δ π8, ἴῃ 
Τ]8 ΟΊ Π6] λιπεῖν 111] [ΒΌΡΘΙ μεγάλη 56ῖ. β, ΒΌΡΘΥ λιπεῖν α ἰ, ἴογῦ. λεί- 
πειν μεγάλη τὸ σπέρμ᾽ ἐχϑρῶν | ἐχϑρῶν ἀο]ούπμι ἴῃ 7 δ22 οἶκον ΤΡ 
οἴκων ἰ ὄφθυνι δ᾽ τα: Ρ' ὅ27 μέλος 1, }Ὲ, τέλος γ 28 λίσσου 
ΑΒ, λίσσουσι Εἰ (ἀπ τηᾶγρ.. τη. ῶ λίσσου σὺ), λίσσου δὲ ΤΟ 529 γό- 
νασι 1 ὅ80 χρίπτων Πὶ], χρίμπτων ἴπ γα. ἰ 81 φίλος] Μεύμ1δο, 
ὦ φίλος Ἰ1ΌΥ] ὅ82 δακχρύοισπκε 1,, δαχρύοισι Τί, δάκρυσιν 48 "ὶ 
88 στάξων 1,1} στάξω 1 ὅ84 ἀνάλιος Ὀιπαονῖ  ταλανὰ Η,, τάλαινα γ 

85 μο. οἴῃ. 41, ὥιμοι Α | κακῶν τί δ᾽ ἐγὼ 1. ὅ806 ἐξανύσο- 
μαν 10 οὐ ΒΌΡΟΥ τ οὖ ὁ ΒΌΡΘΙ ὦ 8501. ὃ 817 προσπιτνεῖς 4 Β Εἰ, 
προσπίπτεις 1, Ὁ] Τοτὺ. ἅλιον 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΘΙ 

ἢ κῦμα λιταῖς ὡς ἱκετεύων; 

τοῖς γὰρ ἐμοῖσιν γέγον᾽ ὠφελία, 
σοὶ δ᾽ οὐδὲν ἔχω φίλτρον, ἐπεί τοι ὅ40 

μέγ᾽ ἀναλώσας ψυχῆς μόριον 

Τροίαν εἷλον καὶ μητέρα σήν" 
ἧς ἀπολαύων 
“ἯἜ΄τΛδην χϑόνιον καταβήσῃ. 

ΧΟ. καὶ μὴν δέδορκα τόνδε Πηλέα πέλας, δ4 

σπουδῇ τιϑέντα δεῦρο γηραιὸν πόδα. 

ΠΗΛΒΕΥΣ. 

ὑμᾶς ἐρωτῶ τόν τ᾽ ἐφεστῶτα σφαγῇ. 

τί ταῦτα καὶ πῶς; ἐκ τίνος λόγου νοσεῖ 

δόμος; τί πράσσετ᾽ ἄκριτα μηχανώμενοι; 

Μενέλα᾽, ἐπίσχες" μὴ τάχυν᾽ ἄνευ δίκης. δ:0 
ἡγοῦ σὺ ϑᾶσσον" οὐ γὰρ ὡς ἔοικέ μοι 

σχολῆς τόδ᾽ ἔργον, ἀλλ᾽ ἀνηβητηρίαν 
ῥώμην μ᾽ ἐπαινῶ λαμβάνειν, εἴπερ ποτέ. 

πρῶτον μὲν οὖν χατ᾽ οὖρον ὥσπερ ἵστίοις 

σι σι σι 

3 Ἷ "»" 2 Φ ; ’ ,ὔ ΄ 

ἐμπνεύσομαι τῇδ᾽ εἰπέ. τίνι δίκῃ χέρας 

βοόχοισιν ἐχδήσαντες οἵδ᾽ ἄγουσί δὲ 

καὶ παῖδ᾽; ὕπαρνος γάρ τις ὡς ἀπόλλυσαι. 

ἡμῶν ἀπόντων τοῦ τε κυρίου σέϑεν. 

ΑΝ. οἵδ᾽, ὦ γεραιέ, σὺν τέκνῳ ϑανουμένην 
᾿, , 3 , ς ς - ,ὕ ’ὔ ψ 

ἄγουσί μ' οὕτως ὡς ὁρᾶς. τί σοι λέγω; 560 

οὐ γὰρ μιᾶς σὲ κληδόνος προϑυμίᾳ 

μετῆλθον. ἀλλὰ μυρίων ὑπ᾽ ἀγγέλων. 

ὅ83 ὃς Β ὃς Ὁ 890 ἐμοῖσιν] Βτιηοκ, ἐμοῖσι ΑἸάϊπδ, ἐμοῖς Τ1ὈΤῚ 
τοῖς μὲν γὰρ ἐμοῖς Τιϑηὐηρ [ ὠφελία ΒΕ, ὠφελεία Α. ὠφέλεια τῦ 
540 ἐπεί τοι οἵη. 1,. 844. τη. 2 5438 ἀποεκκύων [, ἀπολαύων ἰ, ἴπ 
τηδγρ, ἰ δαποίανογαῦ γρ. ἀπολαύων γ6] ἀπολλύων αποὰ ροβύθα ἀδ᾽θύστη 

ὅ48 καὶ πῶς; ἐκ] Νδυοκ, καὶ πῶς τ᾽ ἐκ 4 ΒΗ), πῶς ταῦτ᾽ ἐκ 1, Ῥ, καὶ 
πῶς κἀκ α ῦ49 πράσα ΒΒ ετ ΒΌΡΕΙ 6 501. ὦ 551 ἔοικε ονδησπηῦ 1 

Α,. γέροντι τοῆηχιὺ 435 δῦ2 ἴον. ἀνηβητήριον δῦθαιμ ὈΠΉ ΜΝ 
μ᾽ ἐπαινῶ] μὲ καὶ νῦν Α. ΡΒ] δῦῷ4 οὖν οτη. ΣΡ’ δῦ0 βρόχοισιν 
ἐνδήσαντες ῬΊΘΥΒοΟΙΠ, βρόχοισι συνδήσαντες Ἠδτγίθηρ δῶ ΒΡ 
ἔονί. δὐϊδιη γϑ]αα] ΠΙΌΥῚ ἰ ὕπαρνος ὥς τις οἷς Ηρδἰτηδοοίῃ (οἷς Ἠδτγέαηρν), 
τη Δ] τὴ ὕπαρνος δ᾽ ὥς τις οἷς [ ἀπόλλυται Πὶ δδ8 ἡμῶν) ὑμῶν [1 
ὅ02 ὑπαγγέλων 4, ὑπ᾽ ἀγγέλλων Ρ 
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ἔριν δὲ τὴν κατ᾽ οἶκον οἶσϑά που κλύων 
- -» " ΖΦ ᾿ ΕΣ ΄ ΄ 

τῆς τοῦδε ϑυγατρὸς ὧν τ᾽ ἀπόλλυμαι χάριν. 
Α -» - ᾿ ες " 9 -“ καὶ νῦν μὲ βωμοῦ Θέτιδος, ἣ τὸν εὐγενῆ 

ἔτικτέ σοι παῖδ᾽, ἣν σὺ ϑαυμαστὴν σέβεις, 

δι [1] φιὶ ζι 

ἄγουσ᾽ ἀποσπάσαντες. οὔτε τῷ δίκῃ 
κρίναντες οὔτε τοὺς ἀπόντας ἐκ δόμων 

μείναντες, ἀλλὰ τὴν ἐμὴν ἐρημίαν 

γνόντες τέκνου τε τοῦδ᾽, ὃν οὐδὲν αἴτιον ὅτο 
μέλλουσι σὺν ἐμοὶ τῇ ταλαιπώρῳ κτενεῖν. 

ἀλλ᾽ ἀντιάζω σ᾽, ὦ γέρον, τῶν σῶν πάρος 
πίτνουσα γονάτων, χειρὶ δ᾽ οὐκ ἔξεστί μοι 
τῆς σῆς λαβέσϑαι φιλτάτης γενειάδος, 

ῥῦσαί μὲ πρὸς ϑεῶν᾽ εἰ δὲ μή, ϑανούμεϑα 
αἰσχρῶς μὲν ὑμῖν, δυστυχῶς δ᾽ ἐμοί, γέρον. 

ΠΗ. χαλᾶν κελεύω δεσμὰ πρὶν κλαίειν τινά, 

ὧι -᾿ ὧι 

καὶ τῆσδε χεῖρας διπτύχους ἀνιέναί. 

ΜΕ. ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ γ᾽ ἄλλος οὐχ ἥσσων σέϑεν 
καὶ τῆσδε πολλῷ κυριώτερος γεγώς. ὅ80 

ΠΗ. πῶς; ἦ τὸν ἁμὸν οἶκον οἰκήσεις μολὼν 
δεῦρ᾽; οὐχ ἅλις σοι τῶν κατὰ Σπάρτην κρατεῖν; 

ΜΕ. εἷλόν νιν αἰχμάλωτον ἐκ Τροίας ἐγώ. 
ΠΗ. οὑμὸς δέ γ᾽ αὐτὴν ἔλαβε παῖς παιδὸς γέρας. 

ΜΕ. οὔκουν ἐκείνου τἀμὰ τἀκείνου τ᾽ ἐμά: ὅ8ὅ 
ΠΗ. δρᾶν γ᾽ εὖ, κακῶς δ᾽ οὔ, μηδ᾽ ἀποκτείνειν βία. 
ΜΕ. ὡς τήνδ᾽ ἀπάξεις οὔποτ᾽ ἐξ ἐμῆς χερός. 

ΠΗ. σκήπτρῳ δὲ τῷδε σὸν καϑαιμάξω κάρα. 

ὅθῦ ἣ] ἢ 4Ρ ὅ06 σέβεις] γρ. ἄγεις ἀντὶ τοῦ ϑαυμαστὴν ἡγῇ 
5080]. ὕθ7 ἀγοῦσ οὖ ἴῃ τηϑγρ. γρ. ἄγειν Α | οὔτε τῶι Α, οὔτε τῶ 1, 
ον. οὔτε τοι 508 ἴῃ τηϑΥρ. βουϊρύστη παροὺ 1 | οὔτε] Τωϑηδηρ, οὐδὲ 
1ΠῸΥῚ 11 κτενεῖν] ΑἸάϊηδ, κτανεῖν 1100] δ18 πιτνοῦσα Ἰ1ὈΥ] 
ὅτ6 ῬοΙθο ἐσιρυι Γ΄ δέ μοι 18 οοΥγ. ὃ 571: κλάειν ΠΡ 5 518. ἤει: 
ρὸς ὅ19 ἥσσων] Βηυποκ, ἥττων ΑΒΙ, ἥκεεπκ 1, ἧττον Β ὦ 
ΒΌΡΘΥ 0 801. ὃ δὅ81 ἦ ΠΡ, ἢ γ] ἁμὸν 1, ἐμὸν γ, ἀπᾶθ ἦ σὺ τὸν ἐμὸν 
Πϑηὐϊηρ [ οἶκον οτη., 5604 βαριὰ ν. δϑᾷᾶ. Β ὅ82 δεῦρο Β [ νογβαχῃ 
ἀθ!οῦ Οδυ] ὅδ4ά οὐμὸς Τὶ, οὐμὸς γ ὅ8ῦ οὔκουν Α41,, οὐκοῦν ΒΒ ΚΕ, 
οὐκ οὖν Ῥ | τ᾿ᾶμα Α, τὰ μὰ 1, ταμὰ ὅ80 δρᾶν γ᾽] Πιϑῃθπηρ' (ναί 
οἰθοῖῦ Βυαποκ), ναί, δρᾶν ἸΙΌΥῚ (ναί ἴ 4 Ἰἰδουβ τηδῖ 50 }15. βου ρύαμῃ, 
ἴη 7, τὴ. 2 ναί ἀηΐθ ν. βουϊρύπιῃ θγαβὶῦ οὖ βαργω δρᾶν 5011051) ὅὄὅδ88 δὲ 
οἴη. Μ΄ δαά, ", γε Τιρηθπρ οὐ γε... καϑαιμάξας ῬΗιρΚκ 
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ΜΕ. γψαῦσόν δ᾽, ἵν᾿ εἰδῇς, καὶ πέλας πρόσελϑέ μου. 
ΠΗ. σὺ γὰρ μετ᾽ ἀνδρῶν, ὦ κάκιστε κἀκ κακῶν; ὅ90 

σοὶ ποῦ μέτεστιν ὡς ἐν ἀνδράσιν λόγου; 

ὅστις πρὸς ἀνδρὸς Φρυγὸς ἀπηλλάγης λέχος, 

ἄκλῃστ᾽ ἄδουλα δώμαϑ᾽ ἑστίας λιπών, 
ὡς δὴ γυναῖκα σώφρον᾽ ἐν δόμοις ἔχων 

πασῶν κακίστην. οὐδ᾽ ἂν εἰ βούλοιτό τις δ9ὅ 
σώφρων γένοιτο Σπαρτιατίδων κόρη, 
αἱ ξὺν νέοισιν ἐξερημοῦσαι δόμους 

γυμνοῖσι μηροῖς καὶ πέπλοις ἀνειμένοις 

δρόμους παλαίστρας τ᾽ οὐκ ἀνασχετῶς ἐμοὶ 

κοινὰς ἔχουσι. κἄτα ϑαυμάξειν χρεὼν 600 

εἶ μὴ γυναῖκας σώφρονας παιδεύετε ; 

Ἑλένην ἐρέσϑαι χρῆν τάδ᾽. ἥτις ἐκ δόμων 

τὸν σὸν λιποῦσα φίλιον ἐξεκώμασε 

νεανίου μετ᾽ ἀνδρὸς εἰς ἄλλην χϑόνα. 

κἄπειτ᾽ ἐκείνης εἵνεχ᾽ “Ελλήνων ὄχλον θ0ὅ 
τοσόνδ᾽ ἀϑροίσας ἤγαγες πρὸς Ἴλιον" 

ἣν χρῆν σ᾽ ἀποπτύδσαντα μὴ κινεῖν δόρυ 

κακὴν ἐφευρόντ᾽, ἀλλ᾽ ἐᾶν αὐτοῦ μένειν 
μισϑόν τε δόντα μήποτ᾽ εἰς οἴκους λαβεῖν. 

ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ σὸν φρόνημ᾽ ἐπούρισας, 610 
ψυχὰς δὲ πολλὰς κἀγαϑὰς ἀπώλεσας 

παίδων τ᾽ ἄπαιδας γραῦς ἔϑηκας ἐν δόμοις 

πολιούς τ᾽ ἀφείλου πατέρας εὐγενῆ τέκνα. 

ὧν εἷς ἐγὼ δύστηνος" αὐθέντην δὲ σὲ 

580. δ΄ δ΄» 9 ΡΤ, γ᾽ ΠΣ αν. μον. 1, 690 κἀκ κακῶν] 
κἀκκπππ 1,, κακάκῶν Ῥ κάκ κακῶν ἴρ, κακῶν Β ὅ91 σοὶ] σὺ 4 
ἀνδράσι Β1Ι,} ν 8αᾳα. ἴ}| νϑύβατα ἀο]οὺ Ηρυνογάθῃ, 591---601 ἀαπηηδῦ 
ΕΒ, τα. βοβιηταὺ ὅ92 ἀπηλλάγης] ἐσυλήϑης Οονοῦ, ἀπήμπλακες Ηδ8]- 
Ὀαγύβιηδ [ λέχους 7 δὅ98 ἄκλῃστ᾽ Ῥ, ἄκληστ᾽ Α1,,͵ ἄκλειστ᾽ Β Εἰ | δώ- 
ματ᾽] ἑδώλι᾽ ἨδΙτηβοθῦῃ ὅ94 σῶφρον Α ὅ90 σπαρτιάδων 4 
99 παλαίστρα Α | ἀνασχετῶς] ΝϑΌΘΥ, ἀνασχέτους 4, ἀνασχετὰς Β ου 
ΒΡ. ἃ 50Υ. ὃ, ἀνασχετοὺς Υγ 600 ἔχουσιν {7,] κατὰ ταιῦ. ἴῃ κ'ατα Α, 
κάτα Βὶ κᾶτ᾽ οὐδ 602 ἐρέσϑαι 1,0, ἔρεσϑαι γ} χρὴ Β οΟΥΥ. Ὁ | εἴτις 
Ῥ δοῦν. »| δόμον Α 008 τὸν] τὸ οὖ γρ. τὸν σὸν λιποῦσα φίλιον Β 
τὸν ΒΌΡΘΥΒΟΥ, ὦ | φίλον 4, φίλιον Βὶ λον ΒΌΡΘΙ λιον 507. Ὁ 60 οὔνεχ᾽ 
11ΌΥῚ 606 τόσονδ᾽ 4, τὸ σόνδ᾽ Β, τυσὸν δ᾽ 1,  ἀϑρήσας Εὶ εἰ εχ 
ἀϑροίσας ΟΟΥΥ. 1, 609 οἶκον 11, 610 οὔτε Ρ΄ ταύτη 1, 014 δέ 
σε ΒΙΡ 
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μιάστορ᾽ ὥς τιν᾽ ἐσδέδορχ᾽ ᾿4χιλλέως. 61 
ὃς οὐδὲ τρωϑεὶς ἦλθες ἐκ Τροίας μόνος. 
κάλλιστα τεύχη δ᾽ ἐν καλοῖσι σάγμασιν 
ὅμοι᾽ ἐκεῖσε δεῦρό τ᾽ ἤγαγες πάλιν. 

κἀγὼ μὲν ηὔδων τῷ γαμοῦντι μήτε σοὶ 

κῆδος ξυνάψαι μήτε δώμασιν λαβεῖν 020 

κακῆς γυναικὸς πῶλον ἐχφέρουσι γὰρ 

μητρῷ᾽ ὀνείδη. τοῦτο καὶ σκοπεῖτέ μοι, 

μνηστῆρες, ἐσϑλῆς ϑυγατέρ᾽ ἐκ μητρὸς λαβεῖν. 

πρὺς τοῖσδε δ᾽ εἰς ἀδελφὸν οἱ ἐφύβρισας. 
σφάξαι κελεύσας ϑυγατέρ᾽ εὐηϑέστατα; θ9ῦ 

οὕτως ἔδεισας μὴ οὐ κακὴν δάμαρτ᾽ ἔχοις. 

ἑλὼν δὲ Τροίαν" εἶμι γὰρ κἀνταῦϑά σοι" 
οὐκ ἔκτανες γυναῖκα χειρίαν λαβών. 

ἀλλ᾽, ὡς ἐσεῖδες μαστόν, ἐκβαλὼν ξίφος 
φίλημ᾽ ἐδέξω, προδότιν αἰκάλλων κύνα, 080 

ἥσσων πεφυκὼς Κύπριδος, ὦ χάκιστε σύ. 
κἄπειτ᾽ ἐς οἴκους τῶν ἐμῶν ἐλϑὼν τέκνων 

πορϑεῖς ἀπόντων καὶ γυναῖκα δυστυχῆ 

κτείνεις ἀτίμως παῖδα 8΄. ὃς κλαίοντά δε 

καὶ τὴν ἐν οἴκοις σὴν καταστήδει κόρην, 68 

κεί τρὶς νόϑος πέφυκε. πολλάκις δέ τοι 

ξηρὰ βαϑεῖαν γῆν ἐνίκησε σπορᾷ, 

νόϑοι τὲ πολλοὶ γνησίων ἀμείνονες. 

ἀλλ᾽ ἐκκομίξου παῖδα. κέρδιον βροτοῖς 

61 ὅς 1, ὥς ' ἀχιλέως Β οοτΥ. ὃ 816 κς Ρ ὃς » 617 σά- 

γμασι 4.8, σέγμασιν Ρ᾿ 619---28 ἀοΙοὺ Ὑγ1] δυο 619 ηὔδουν ἢ, 
(δον α) 620 ξυνάψαι ΒΒ, συνάψαι γ| δώμασι ΒΑ, ν δα. ἰ, σώ- 
μασιν 621 ἐκφαίνουσι Νῶοι, ἐσφέρουσι Β'. ὅτι. Βομιμϊαῦ, ἔοχύ. ἐμ- 

ται 

φοροῦσι 022 μητρῶϊ ΒΒ καὶ ἀ6]. ὃ) σκοπεῖταί 4, σκοπεῖ τὲ αὖ νἱᾶά. Ρ 
ἴῃ (πὸ τὰαᾶν ΠΟ ΘΙ ΔΒ. 6028 ϑυγατέρι Τ᾽ ϑυγατέρ᾽ ἐκ ρ» | λαβεῖν] 
γαμεῖν 1,. θιμαο 624 τοῖσδ᾽ Ῥ δὲ Ἰηβουαιῦ Ὁ 626 ἔχοις] ΒγύμΟΚ, 
ἔχης 1,, ἔχεις Ὁ 621 τροῖαν ΑὉ | εἷἶμν Α4Ρ| κἂν ταῦϑα. 4 Β ᾿ ἀ6]. 

029 μασϑόν 8 στ ϑαρθοιβου. ὃ 080 προδότην Τ᾽ οοΥγΥ.» ΟΌ6ὅδ81 κύ- 
πριδὸος οἴη. Τ δα. Βυργα νΘΥΒαΠΙ ᾿ 686 κεὶ τρὶς 4, κεἴ τις 17. γ0. 
κεὶ τρίς ΒΒ. ΡΟΥΒΟΙ, Τ]Π10 ἴῃ ΜΠ, ΒΌΡΟΥβου, οὗὔϊαιῃ ἢ 0817 σπορᾶ Β' ᾽ 5ὺ- 
ῬΟΙ " 50Γ. ἢ, σπορᾶε ῥῬ 638 ἀμύμονες ταῦ. ἴῃ ἀμείνονες 4, ἀμεί- 
μονὲς 18 ΟΟΥ̓. ἢ 639 ἐκομίξου 1, ὁοοτν. 1 [| κέρδιον) ΒΟΙ1Ρ81, κύδιον 
1,., δαγα δύο. ἢ..172, 14, κύδιστον γ' 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ το Μὲ} 

πένητα χρηστὸν ἢ κακὸν καὶ πλούσιον θ40 

γαμβοὸν πεπᾶσϑαι καὶ φίλον" σὺ δ᾽ οὐδὲν εἶ. 

ΧΟ. σμικρᾶς ἀπ᾽ ἀρχῆς νεῖκος ἀνθρώποις μέγα 
γλῶσσ᾽ ἐχπορίξει" τοῦτο δ᾽ οἵ σοφοὶ βροτῶν 

ἐξευλαβοῦνται, μὴ φίλοις τεύχειν ἔριν. 

ΜΕ. τί δῆτ᾽ ἂν εἴποις τοὺς γέροντας ὡς σοφοὶ 04 
Ἁ ᾿ . ἘΞ ἰχ ΄ 

καὶ τοὺς φρονεῖν δοκοῦντας Βλλησίν ποτε; 
ΕΑ μ᾿ ὅτ᾽ ὧν σὺ Πηλεὺς καὶ πατρὸς κλεινοῦ γεγὼς 

κῆδος συνάψας, αἰσχρὰ μὲν σαυτῷ λέγεις 
δ' 3... , Χ » ’ 
ἡμῖν δ᾽ ὀνείδη διὰ γυναῖκα βάρβαρον, 

ἣν χρῆν σ᾽ ἐλαύνειν γῆν πρὸ γῆς Νείλου ῥοὰξᾷὨ  ὀδ0 
ς , » 2 Χ »" 2 ’ὔ 

ὑπὲρ τὲ Φᾶσιν κάμὲ παρακαλεῖν ἀεί. 
5 Ἁ 211 “-" Ξ- ΄ 

οὐσαν μὲν ᾿Ηπειρῶτιν, οὗ πεσήματα 

πλεῖσϑ᾽ “Ελλάδος πέπτωκε δοριπετῆ νεκρῶν, 

τοῦ σοῦ τε παιδὸς αἵματος κοινουμένην. 

Πάρις γάρ, ὃς σὸν παῖδ᾽ ἔπεφν᾽ ᾿᾽4χιλλέα, θδ 

Ἕκτορος ἀδελφὸς ἦν, δάμαρ δ᾽ ἥδ᾽ Ἕκτορος. 
Ν - ε Ἂς ἐδ Χ ὅσο, Ν' 3 , 

καὶ τῇδε γ εἰσέρχῃ σὺ ταὐτὸν ἐς στέγος 

καὶ ξυντράπεζον ἀξιοῖς ἔχειν βίον 

τίκτειν τ᾽ ἐν οἴκοις παῖδας ἐχϑίστους ἐἑᾷς. 

ἁγὼ προνοίᾳ τῇ τε σῇ κἀμῇ, γέρον. 600 

κτανεῖν ϑέλων τήνδ᾽ ἐκ χερῶν ἁρπάξομαι. 
, 42... ΟΠ Ὰ 3 2 Ἁ ΄ 

καίτοι φέρ᾽" ἅψασϑαι γὰρ οὐκ αἰσχρὸν λόγου" 

ἣν παῖς μὲν ἡμὴ μὴ τέκῃ, ταύτης δ᾽ ἄπο 

βλάστωσι παῖδες. τούσδε γῆς Φϑιώτιδος 

στήσεις τυράννους. βάρβαροι δ᾽ ὄντες γένος (6 

Ἕλλησιν ἄρξουσ᾽ ; εἶτ᾽ ἐγὼ μὲν οὐ φρονῶ 

040 χρηστόν τ᾽ ὨΟΌΤΘΘ 041 καὶ φίλον οἴω. Β 042 ἁπαρχῆς 
θυ δόνν. ὃ θ4ὔ τίς δῆτ᾽ ἂν εἴποι ῬΟΥΒΟΙ θ46 ἕλλησι Β Ροϑύ 
041 Ἰαύπηϑηη βὐωύαιῦ [ὩΟΟΌΒ θὅ0 χρήν ὶ ὁοοΥγ. Ὁ [| γῆν πρὸ γῆς] 
ΒΟΥΡΒΙ, τήνδ᾽ ὑπὲρ 1101] 661 κἀμὲ] καὶ Εὶ θὅ8 πλεῖστ᾽ Α| δορυ- 
πετῇ .,. δουριπετῆῇ Ρ θὅ4 τε οἴη. Ψἴ  κὐνουμένην Β ὃ ἴὰ οἐ ταῦΐ. 
56}:0]. θΘ56᾽ δὲ᾽ τὰ Ρ θὅ7 εἰ στέγος 4 θὅ9 τ᾽] ΒΟΡΙΡΒῚ, δ᾽ 1100] 
(οτη. 4) 660 ἃ ᾽γὼ Β΄}, ἁγὼ Α | κἀμῆ)] καλῆι 4, κἀμοὶ Ρ 
601 κτανεῖν (ϑανεῖν ΕΚ) παύειν Βγυποῖκ, τηϑ]1 παῦσαι | ἐθέλων ΑΙ 
ἐκκεκκῶν 1, ἐκ χειρῶν δθθ᾽ μὲν οὐ Β΄} ἢ μὴ Ὁ} ἐμὴ 25}: δ᾽ 
ΙΔ 4. θ04 βλαστῶσι 1111 τούσδε] Βητιποῖ, τῆσδε [100] 00 στή- 
σει ΠΡ δ᾽ ΒΌρ6. εν 86 α. ρ, γρ. θήσεις ΘΌΡΘΙΒΟΥ. ὦ 000 ἄρξουσιν Α 
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μισῶν τὰ μὴ δίκαια, σοὶ δ᾽ ἔνεστι νοῦς; 
[κἀκεῖνο νῦν ἄϑρησον᾽ εἰ σὺ παῖδα σὴν 

δούς τῷ πολιτῶν, εἶτ᾽ ἔπασχε τοιάδε, 
σιγῇ καϑῆσ᾽ ἄν; οὐ δοκῶ" ξένης δ᾽ ὕπερ 0τὸ 
τοιαῦτα λάδσκεις τοὺς ἀναγκαίους φίλους; 

καὶ μὴν ἴσον γ᾽ ἀνήρ τε καὶ γυνὴ στένει 

ἀδικουμένη πρὸς ἀνδρός" ὡς δ᾽ αὔτως ἀνὴρ 

γυναῖκα μωραίνουσαν ἐν δόμοις ἔχων. 
καὶ τῷ μὲν ἔστιν ἐν χεροῖν μέγα σϑένος, θτῦ 
τῇ δ᾽ ἐν γονεῦσι καὶ φίλοις τὰ πράγματα. 
οὔκουν δίκαιον τοῖς γ᾽ ἐμοῖς ἐπωφελεῖν ;] 

γέρων γέρων εἶ" τὴν δ᾽ ἐμὴν στρατηγίαν 

λέγων ἔμ᾽ ὠφελοῖς ἂν ἣ σιγῶν πλέον. 

Ἑλένη δ᾽ ἐμόχϑησ᾽ οὐχ ἑκοῦσ᾽, ἀλλ᾽ ἐκ ϑεῶν, 680 
καὶ τοῦτο πλεῖστον ὠφέλησεν Ελλάδα" 

ὅπλων γὰρ ὄντες καὶ μάχης ἀίστορες 

ἔβησαν ἐς τἀνδρεῖον᾽ ἡ δ᾽ ὁμιλία 
πάντων βροτοῖσι γίγνεται διδάσκαλος. 

εἰ δ᾽ ἐς πρόσοψιν τῆς ἐμῆς ἐλθὼν ἐγὼ 08 
γυναικὸς ἔσχον μὴ κτανεῖν, ἐσωφρόνουν. 

οὐδ᾽ ἂν σὲ Φῶκον ἤϑελον κατακτανεῖν. 

ταῦτ᾽ εὖ φρονῶν σ᾽ ἐπῆλϑον, οὐκ ὀργῆς χάριν" 
ἣν δ᾽ ὀξυϑυμῇς. σοὶ μὲν ἡ γλωσσαλγία 

μείζων, ἐμοὶ δὲ κέρδος ἣ προμηϑία. 690 

ΧΟ. παύσασϑον ἤδη" λῷστα γὰρ μακρῷ τάδε" 

λόγων ματαίων, μὴ δύο σφαλῆϑ' ἅμα. 

ΠΗ. οἴμοι, καϑ’ ᾿Ελλάδ᾽ ὡς κακῶς νομίζεται" 
ὅταν τροπαῖα πολεμίων στήσῃ στρατός, 

θ008--Τ7 ἀο]ονιὺ Ἡ. Ἠ1γ2Ζ6] (ν. 60712---ἰ παροὺ ϑοῦ. Η. 74, 24) 
008 ἄϑροισιν ' ΟΟΥΤ. 0609 τῳ ρ, τῶ Ὁ, τῶν ν6] τῷ ν8] τῶ 7 
010 κάϑησ᾽ Ἰ10γ] 012 ἶσον ΒΡ γ᾽ οι. Β΄, στένει] ῬΟΡτΘ6, σϑένει 
1071 (ϑ' 6Χχ 811ὦ 11|ὔογα ἴοτῦ. τὶ οουγ. 4) 018 αὕτως ταυῦ. ἴῃ αὕτως 1, 
αὕτως γ| ἀνὴρ οἴῃ. 4 θ1ὅ μέν ἐστιν Ἰ1011Ὶ [| σϑένος] ᾿ἰτογὰβ σϑὲν 1ῃ 
γᾶ 8. Β0Χ. 1, ὙΘΒΟΥ, ἢ 077 οὔκουν] ΜαγκΙαμά, οὐκοῦν 4 1,00 οὐκ 
οὖν Β΄ | τοῖ γ᾽ ἐμοῖς Α, τοῖς γ᾽ (τ᾽ Ὁ) ἐμοῖς γ᾽ Β΄] ἔμ’ ὠφελεῖν ϑίοθαθαβ 

019 ὠφελεῖς 4, ὠφελκκ ., ὠφελοῖς ἰρ 682 ἀίστορες 1,.} ἀν- 
ἰστορς Υ᾽ 84 διδάσκαλον 4( 086 ϑανεῖν Ρ 688 εὖ] εἶ 4 (αυἹὰ 
τη. 2 ΟΟΥΊσΟΥΘ νο]αθυῦ ἀαὈ] 1) [ σ᾽ ἐπῆλϑον 1 ΒΌΡΘΙ σ᾽ ἐ 58ογ. ἑ ὃ 
0690 προμηϑίς Β' γρ. ἡ προμήϑεια ϑαρθιηβου. ὦ 094 τροπαῖα ῬὈΐῦ, 

Ιέ 

τρόπαια 1 
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οὐ τῶν πονούντων τοὔργον ἡγοῦνται τόδε, 695 

ἀλλ᾽ ὃ στρατηγὸς τὴν δόκησιν ἄρνυται, 

ὃς εἷς μετ’ ἄλλων μυρίων πάλλων δόρυ, 

οὐδὲν πλέον δρῶν ἑνὸς ἔχει πλείω λόγον. ᾿ 
σεμνοὶ δ᾽ ἐν ἀρχαῖς ἥμενοι κατὰ πτόλιν 

φρονοῦσι δήμου μεῖζον, ὄντες οὐδένες" 100 

οἵ δ᾽ εἰσὶν αὐτῶν μυρίῳ σοφώτεροι, 

εἰ τόλμα προσγένοιτο βούλησίς 8΄ ἅμα. 

ὡς καὶ σὺ σός τ᾽ ἀδελφὸς ἐξωγκωμένοι 

Τροίᾳ κάϑησϑε τῇ τ᾽ ἐκεῖ στρατηγίᾳ, 
μόχϑοισιν ἄλλων καὶ πόνοις ἐπηρμένοι. τοῦ 

δείξω δ᾽ ἐγώ δοι μὴ τὸν ᾿Ιδαῖον Πάριν 
ἥσσω νομίζειν Πηλέως ἐχϑρόν ποτε, 

εἰ μὴ φϑερῇ τῆσδ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἀπὸ στέγης 
καὶ παῖς ἄτεκνος, ἣν ὅδ᾽ ἐξ ἡμῶν γεγὼς 

ἐλᾷ δι’ οἴκων τῶνδ᾽ ἐπισπάσας κόμης" 110 
ἣ στερρὸς οὖσα μόσχος οὐκ ἀνέξεται 
τίκτοντας ἄλλους. οὐκ ἔχουσ᾽ αὐτὴ τέκνα. 

ἀλλ᾽, εἰ τὸ κείνης δυστυχεῖ παίδων πέρι, 
ἄπαιδας ἡμᾶς δεῖ καταστῆναι τέχνων;: 

φϑείρεσϑε τῆσδε, δμῶες. ὡς ἂν ἐκμάϑω Τιὅ 

εἴ τίς με λύειν τῆσδε κωλύδει χέρας. 
ἔπαιρε σαυτήν᾽ ὡς ἐγὼ καίπερ τρέμων 

πλεκτὰς ἱμάντων στροφίδας ἐξανήσομαι. 

ὧδ᾽. ὦ κάκιστε, τῆσδ᾽ ἐλυμήνω χέρας; 
βοῦν ἢ λέοντ᾽ ἤλπιξες ἐντείνειν βρόχοις: 120 
ἢ μὴ ξίφος λαβοῦσ᾽ ἀμυνάϑοιτό δε 

09ὅ τοῦργον 4, τοὖργον Β΄, 698 ἔχεις Ρ 099---τ02 ἀο]οὺ 
(. Βυβομα (701 34. ἴᾶπὶ ἀ6]θραὺ Ἠδγθαηρ) 6099 εἴμενον Β' ἥ 50ρ6: εἴ 

501: ὃ, ἥμμένοι ῬΊ πόλιν Ε 100 οὐδενός οὖ ἴῃ τηδγρ'. γρ. οὐδένες Α, 
οὐδενός ΞΌΡΘΥΒΟΥ. ὃ Τ01 ὧν (τῶν δ᾽ Ἠαταηρ) εἰσιν ἀστῶν μυρίοι 
ΘΘΙΑΙΟΥ (μυρίοι Ἰᾶτη ϑ'οΔ]1 5617) [ μυρίων Ρ 108 ἐξωγκώμενοι 4. ἐξ- 
ὠγκωμένοι 1, Ωγ ἴπ ο0γ ταῦῦ. ὦ 101 ἥσσω] μείξω Ῥ, κρείσσω ῬΆΪΟΥ ἢ 
ποτε] τὲ ποτὲ 4 108 φϑερεῖ Ρ 109 ἣν] σὴ Β γρ. ἣν ὅδ᾽ ϑυροτ- 
507. ῥ [ ἣν ἔϑ᾽ οὐξ ΚΙγΟΒΠΟΗ͂, ἤ νιν οὐξ Ἡοϊτηβοοίμ, ἔοτύ. ἤ ποϑ᾽ οὐξ 
110 ἑλὰᾷὰ Ε1, τῶνδ᾽] Μυβργανθ, τήνδ᾽ 1101] (τῆσδ᾽ Ρ) ΤΕ ἈΦ 
Ἠδγτηδηπ | στερρὸς 4, στεῖρος 1 [ ἴοτί. οὐ καϑέξεται ἀ6]οίο γϑῖβαὰ ρτο- 
ΧΙΠΟ απθτη ἀδϑιηηεαῦ Ηθυνουά θη 118 κείνης Β 11 φϑείρεσϑε]) 
[οτύ. μέϑεσϑε 110 τήνδε 1, 1 κωλύση Β 118 ἐξανήσομαι Β υ 
ΒΌΡΘΙ ἡ 507. ὦ 

Ἑπτὶρῖάθ5, Δπαγουηϑοβᾶ. ϑ 



94 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ἔδεισας; ἕρπε δεῦρ᾽ ὑπ᾽ ἀγκάλας, βρέφος. 

ξύλλυε δεσμὰ μητρός᾽ ἐν Φϑία σ᾽ ἐγὼ 
ϑρέψω μέγαν τοῖσδ᾽ ἐχϑρόν. εἰ δ᾽ ἀπῆν δορὺς 
τοῖς Σπαρτιάταις δόξα καὶ μάχης ἀγών, 

τἄλλ᾽ ὄντες ἴστε μηδενὸς βελτίονες. 
ΧΟ. ἀνειμένον τι χρῆμα πρεσβυτῶν γένος 

καὶ δυσφύλακτον ὀξυϑυμίας ὕπο. 

ΜΕ. ἄγαν προνωπὴς ἐς τὸ λοιδορεῖν φέρῃ" 

ἐγὼ δὲ πρὸς βίαν μὲν ἐς Φϑίαν μολὼν 130 

οὔτ᾽ οὖν τι δράσω φλαῦρον οὔτε πείσομαι. ' 
καὶ νῦν μέν οὐ γὰρ ἄφϑονον σχολὴν ἔχω" 

ἄπειμ᾽ ἐς οἴκους" ἔστι γάρ τις οὐ πρόσω 

Σπάρτης πόλις τις, ἣ πρὸ τοῦ μὲν ἦν φίλη, 
νῦν δ᾽ ἐχϑρὰ ποιεῖ" τήνδ᾽ ἐπεξελθεῖν ϑέλω 13 

στρατηλατήδας χὑποχείριον λαβεῖν. 

ὅταν δὲ τἀκεῖ ϑῶ κατὰ γνώμην ἐμήν, 

ἥξω: παρὼν δὲ πρὸς παρόντας ἐμφανῶς 

γαμβροὺς διδάξω καὶ διδάξομαι λόγους. 
κἂν μὲν κολάξῃ τήνδε καὶ τὸ λοιπὸν ἢ τ40 

σώφρων καϑ᾽ ἡμᾶς, σώφρον᾽ ἀντιλήψεται" 
ϑυμούμενος δὲ τεύξεται ϑυμουμένων, 
[ἔργοισι δ᾽ ἔργα διάδοχ᾽ ἀντιλήψεται). 

“᾿ τῷ οι 

Ἁ Ἁ ΝΝ ᾿ δ , 3 ν" ’ 

τοὺς σοὺς δὲ μύϑους ῥαδίως ἐγὼ φέρω" 
- Ἁ 3 ’, Ἐλὶ 4 

σκιᾷ γὰρ ἀντίστοιχος ὧν φωνὴν ἔχεις 14 

ἀδύνατος οὐδὲν ἄλλο πλὴν λέγειν μόνον. 
ΠΗ. ἡγοῦ. τέκνον, μοι δεῦρ᾽ ὑπ᾽ ἀγκάλαις σταϑείς. 

σύ τ᾽, ὦ τάλαινα" χείματος γὰρ ἀγρίου 

122 ὑπ᾽ ἀγκάλας 1, ὑπαγκάλαις 4, ὑπ᾽ ἀγκάλαις γ (ὑπ᾽ ἀγκά- 

λὲς τηῦῦ. ἴῃ ὑπ᾽ ἀγκάλαις Β) 128 ξύνλυε Α 1 δεσμὰ μητρός] ἨφδίΙ, 
μητρὸς δεσμά 1111 Θχοθρίο 1, αἱ μητρὸς δέσμ᾽ “ ἐγώ σ᾽ ἐν τῇ φϑίᾳ οχ- 
μι οὺ, ἔογῦ, μητρὸς δεσμά: κἀν Φϑίᾳ σ᾽ ἐγὼ 12ὅ μάχης] ἴοτί. πάλης 

126 τἄλλ᾽ Β],ῚῬ,. τάλλ᾽ τὸ. -121] γένορ ΤΡ ούτα 800. Π, 410 5 
ἔφυ Β Εἰ γρ. γένος ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ἢ, ἔοτύ. φρενός, οἷν. 181 128 ὕπο 
ὕπερ 1, 181 αὖ διρθι οὖν 5ογ. ὃ | φαῦλον οὐδὲ Κὶ 188 καὶ γὰρ 
ἔστιν οὐ πρόσω Ἠαυγαπρ' 784 ἡ 4 180 χ᾽ ὑποχείριον 12. (κ᾿ ὑπο- 
χείριον }), καὶ ὑποχείριον Υ 141 σώφρον Α, σῶφρον τ᾽ Β Εἰ ΄ ΒΆΡΕΙ 
ὥ οὖ ν ΒΌΡΘΟΥ τ βού. ὃ 1748 ἀο]ονιῦ 8] οθηδθ 748 σκιᾶ Α, σκιὰ τ] 
ὧν] Ἰθῖβκθ, ὡς 101] (ὡς Ὁ) 140 Τοτὺ. ἀδύνατον, οὐδὲν ἄλλο πλὴν 
ψοφεῖν ἔχων (ἔχων ἴᾶτὴὰ Νῶθοκ) | λέγει 1, ν 864. 1 141 ἡγοῦ σὺ Β 
ὑπ᾽ ἀγκάλαις ΒΒ ἢ ΒΌΡΘΥ αὖ 801. ὃ 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Ὁ 

τυχοῦσα λιμένας ἦλϑες εἰς εὐηνέμους. 
ΑΝ. ὦ πρέσβυ. ϑεοί σοι δοῖεν εὖ καὶ τοῖσι σοῖς, 180 

σώσαντι παῖδα κἀμὲ τὴν δυσδαίμονα. 
ὅρα δὲ μὴ νῷν εἰς ἐρημίαν δδοῦ 

πτήξαντες οἵδε πρὸς βίαν ἄγωσί με. 

γέροντα μὲν σ᾽ ὁρῶντες, ἀσϑενῆ δ᾽ ἐμὲ 
καὶ παῖδα τόνδε νήπιον σκόπει τάδε, Τοῦ 

μὴ νῦν φυγόντες εἶϑ᾽ ἁλῶμεν ὕστερον. 
ΠΗ. οὐ μὴ γυναικῶν δειλὸν εἰσοίδεις λόγον ; 

χώρει" τίς ὑμῶν ἅψεται; κλαίων ἄρα 

ψαύσει. ϑεῶν γὰρ εἵνεχ᾽ ἱππικοῦ τ᾽ ὄχλου 
πολλῶν 8’ ὁπλιτῶν ἄρχομεν Φϑίαν κάτα" 100 

[ἡμεῖς δ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑοὶ κοὐ γέροντες, ὡς δοκεῖς ..] 
ἀλλ᾽ ἔς γε τοιόνδ᾽ ἄνδρ᾽ ἀποβλέψας μόνον 
τροπαῖον αὐτοῦ στήσομαι πρέσβυς περ ὦν. 

πολλῶν νέων γὰρ κἂν γέρων εὔψυχος 

κρείσσων᾽ τί γὰρ δεῖ δειλὸν ὄντ᾽ εὐσωματεῖν;:; τθῦ 

ΧΟ. Ἶ μὴ γενοήϊαν ΒύγοΡἢ. 

ἢ πατέρων ἀγαϑῶν 

εἴην πολυχτήτων τὲ σόμαηι μέτοχος. 

εἴ τι γὰρ πάϑοι τις ἀμήχανον, ἀλκᾶς ττο 

οὐ σπάνις πὸ 

τ κεφ τον δ᾽ ἀπ᾽’ ἐσϑλῶν ΠΣ τ 

τιμὰ καὶ κλέος" οὔτοι 

λείψανα τῶν ἀγαϑῶν 

“πε 149 τυχοῦσα] φυγοῦσα (οὺ διηΐθα χεῖμα γὰρ τόδ᾽ ἄγριον) δγΖοτ 
τῦο ϑεοῖσοι 4, ϑεοῖσι ' ΟΟΥΥ. Ρ τῦ2 νῶϊν Ἰ10ΥἸ (νῦν ΡῚ τῦ8 πή- 
ξαντες Ρ τ ροβὺ π δα, » | ἄγουσι Βὶ ὦ ΒΌΡΘΙ οὔ 501. ὃ 80 εἰϑ᾽ 
ἀλῶμεν Α 11 οὔ" μὴ 1011 (οοτΐο 4.8.1,}} δειλῶν ὲ οὗ ταυυῦ. ἴῃ 
δειλὸν Β τῦϑ μῶν Ρ᾿ ὑμῶν } 19 ϑεοῦ 1, Ὁ οὔνεχ᾽ ν6] οὔνεχ᾽ 
Π1ΌΥῚ (οὕνεκ᾽ ΡῚ το 9. ΠΡ ΤΟ δ ρ ΔΝ έν ΡΟ τ, 
Β δέ τ᾽ Βαρογβου. ὃ | κοὐ] καὶ οὐ 4 ὡς σὺ Β΄] νούϑατῃ ἀο]ονιὺ ὕσνα- 
Πππηῶ 1602 τοῖον δ᾽ Β' ΄ ϑροτ ον 801. ὃ 108 τροπαῖον Β Εἰ, τρό- 
παιοὸν ᾽' [ πρέσβυς περ ὥν] πρεσβυτέρων Α 104 54. βΒαβρϑοῦ (μαοῦ 
605 Κ΄:΄ο". Η. ὅ1, 1383 764 ἔμψυχος Β εὖ ϑυρογ ἔμ 5ογ. ὃ εἶ Ρ ἢ" 

10ῦ γὰρ δεῖ] λύει ΒτΠΟΙ 7608 τε οἵη. Β βῦροΥγ νυ. δαᾷ. ὃ 110 γὰρ 
πάϑοι)] ὈΙΠαΟΥΕ, γὰρ ἂν πάσχοι 1101]  ἀμάχανον ΠΙπαο 1772 χηρυσ- 
σομένοισι] Ἠθητηδπη, κηρυσσομένοις ΕἸ, κηρυσσομένων γ δομάτων Ρ 
ΟΟΥΥ. 

8. Ἔ 
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ἀνδρῶν ἀφαιρεῖται χρόνος" ἁ δ᾽ ἀρετὰ ττῦ 
καὶ ϑανοῦσι λάμπει. 

κρεῖσσον δὲ νίκαν ΔΗ ΙΒ γ. 

μὴ κακόδοξον ἔχειν 

ἢ ξὺν φϑόνῳ σφάλλειν δυνάμει τε δίκαν. 780 
ἡδὺ μὲν γὰρ αὐτίκα τοῦτο βροτοῖσιν, 

ἐν δὲ χρόνῳ τελέϑει 

ξηρὸν καὶ ὀνείδεσιν ἔγκειται δόμων. 
΄ ΄͵ ῇ 

ταυταν νεσὰα ταῦταν 48 

καὶ φέρομαι βιοτάν, 

μηδὲν δίκας ἔξω κράτος ἐν ϑαλάμοις 

καὶ πόλει δύνασϑαι. 

ὦ γέρον Αἰακέδα, 190 

πείϑομαι καὶ σὺν “απίϑαισί σε Κενταύρων 

ὁμιλῆσαι δορὶ κλεινοτάτῳ 
Ν Ἄς . 5 , ᾿ "“ "ἢ Ά, καὶ ἐπ᾿ ᾿ἀργῴου δορὸς ἄξενον ἀκτὰν 

ἐχπερᾶσαι ποντιᾶν Ξυμπληγάδων 

κλεινὰν ἐπὶ ναυστολίαν, 198 

᾿Ιλιάδα τε πόλιν ὅτε πάρος 

εὐδόκιμος ὁ Διὸς ἵνις 
9 ’ ῇ 

ἄμφεβαλε φόνῳ. 

κοινὰν τὰν εὔκλειαν ἔχοντ᾽ 800 

Εὐρώπαν ἀφικέσϑαι. 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ φίλταται γυναῖκες. ὡς κακὸν κακοῦ 

118 ἔχειν οτὰ. 11, 180 ξὺν Δ μ ἴῃ ν τησῦ. Ρ] σφάλειν Βα ΟΟΥΥ. 
" [οτὺ. δυνάσει Ϊ ΒΌΡΘΥΙ τὲ 501. τὰν ὃ 181 ἁδὺ ΠιπαοΥ βροτοῖσι Β 
ν δά, ὃ 184 ΒΌΡΘΥ ξηρὸν 801, ἀφανές Β | ὀνείδεσι. νείκητε δόμων Α 
8 ταύτην... ταύτην ἢ 186 φέρομαι] ἴοντῦ. δέχομαι 181 κρά- 

τους 111, | ϑαλάμοις] ἴοτύ. μελάϑροις 101 πεύϑομαι ΥΥἧ. Ἠθεαϊδμι 
“απίϑαισί σε] λαπίϑεσι σε Βὶ, λαπίϑαισ σι Εἰ ] Κενταύρων] κενταύροις 
Μ΄, καὶ κενταύρων 1,7, καὶ κενταύροισ αὶ (ων ΒΌΡΟΘΙ οἱὐἱσ 507. ὃ), καὶ 
κενταύροι Α (6 ΒΌΡΘΙ οἵ, 80Υ. 4 798 καὶ 1ῃ γτᾶϑ. } ἄξενον ἰ, ἄξει- 
νον 1,2] ἀκτὰν] ϑΟΙ1051, ὑγρὰν 1101] 194 ἐκπεράσαι 1. (οοΥΥ. Ρ}ὴ οὐ 
[δούαμη οχ ἐκπερᾶσαι 4 | ποντιᾶν Ξυμπληγάδων])] Ἡθηιτηδηπ, ποντίαν 
ξυμπληγάδα 1011 (συμπληγάδα 1) 790 οτχ.  ᾿πϑουυὖ Ρ] τὸ πάρος 
ἩΘΥΤΩΔΏΏ 1017 ὁ οἵα ἀο]οραῦ Ηθυτηϑηη 198 ἷνις Τὺ, ἴνις Υ 

199 ἀμφέβαλλε 1), ἀμφέβαλεν ΑἸάϊηα | φόνον 801 εὐρώπαν 1,0, 

εὐρώταν 1 (εὔρωταν 8) 802 τρ. ἃ, ϑερ 2), οἷν, δὰ ν. 861 [| φίλτατε 
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διάδοχον ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ πορσύνεται. 
δέσποινα γὰρ κατ᾽ οἶκον, ᾿Ερομιόνην λέγω, 
πατρός τ᾽ ἐρημωϑεῖσα συννοίᾳ 8᾽ ἅμα 80ὅ 
οἷον δέδρακεν ἔργον ᾿ἀνδρομάχην κτανεῖν ἡ 
καὶ παῖδα βουλεύδσασα, κατϑανεῖν θέλει, 
πόσιν τρέμουσα, μὴ ἀντὶ τῶν δεδραμένων 
ἐκ τῶνδ᾽ ἀτίμως δωμάτων ἀποσταλῇ 
ἢ κατϑάνῃ κτείνουσα τοὺς οὐ χρὴ κτανεῖν. 810 

μόλις δέ νυν ϑέλουσαν ἀρτῆδσαι δέρην 
εἴργουσι φύλακες δμῶες ἔκ τε δεξιᾶς 

ξίφη καϑαρπάζξουσιν ἐξαιρούμενοι. 

οὕτω μεταλγεῖ καὶ τὰ πρὶν δεδραμένα 

ἔγνωκε πράξασ᾽ οὐ καλῶς. ἐγὼ μὲν οὖν 81 
δέσποιναν εἴργουσ᾽ ἀγχόνης κάμνω, φίλαι" 

ὑμεῖς δὲ βᾶδσαι τῶνδε δωμάτων ἔσω 

ϑανάτου νιν ἐκλύσασϑε: τῶν γὰρ ἠθάδων 

φίλων νέοι μολόντες εὐπιϑέστεροι. 

ΧΟ. καὶ μὴν ἐν οἴκοις προσπόλων ἀκούομεν 820 

βοὴν ἐφ᾽ οἷσιν ἦλϑες ἀγγελοῦσα σύ. 
δείξειν δ᾽ ἔοικεν ἡ τάλαιν᾽ ὅσον στένει 

πράξασα δεινά δωμάτων γὰρ ἐχπερᾷ 

φεύγουσα χεῖρας προσπόλων πόϑῳ ϑανεῖν. 

ἙΡΜΙΟΝΗ. 

ἰώ μοί μοι" 82ὅ 

σπάραγμα κόμας ὀνύχων τε δαάι᾿ ἀ- 

μύγματα ϑήσομαι. 

ΤΡ. ὦ παῖ, τί δράσεις; σῶμα σὸν καταικιῇ; 

ΒΡ οοὐγ. Ρ] κακοῦ] Β0110851, κακῶν Β, κακῶς {||}. κακῶ Υ 807 50- 
Ρ6Ι κατϑανεῖν 507. γρ. χτανεῖν ὃ 808 μὴ ᾽ντὶ 1, μῆντι 1 809 ἄτι- 
μος 7. Ηρ] πα 810 χυείνασα 1, | ϑανεῖν ΠΟ Ρ | νϑύβαμι δ] ϑὺ 
Οομού, οἷν. 8745α., 1057 812 εἴργουσι 4Β | δμῶες φύλακες 1, 
812 54. γνοῦρῷ ἔκ... καϑαρπάζουσιν ἴογύ. ἀδ]Θπαδ, 814 μεταλγεῖ] 
Νδθοκ, μέγ᾽ ἀλγεῖ 101 816 ἀγχονῆς ΒΒ 817 ἡμεῖς 7) 5819 εὐπι- 
ϑέστεροι] ΒΙομηΗ614, εὐπειϑέστεροι 10 820 προσπόλων 4 821 ἀγ- 
γελοῦσα] ῬΟΌτΘΘ, ἀγγέλουσα ΑΒ οὗ ταῦ. ἴῃ ἀγγέλλουσα 1, ἀγγέλλουσα Υὶ 

822 στένει Α Εἶδ͵, σϑένει γ, πονεῖ Ε'. ὅα. Βομυααὺ 826 ἰών Α 
826 κόμης ΠῚ δαῖ᾽ ἀμύγματα 4, δαιμύγματα Τ' ΄α ϑύροι αὖ 801. } 

828 τρ. ΗΕ, ϑὲρ 481, χορ. Ῥ, 5ἷ5 οἰΐδιη 882, 886 
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ΕΡ' αἷαϊ αἰδῦν 

ἔρρ᾽ αἰϑέριον πλοκάμων ἐμῶν ἄπο, 830 
λεπτόμιτον φάρος. 

ΤΡ, τέκνον, κάλυπτε στέρνα, σύνδησαι πέπλους. 

ΕΡ, τί δέ με δεῖ [στέρνα] καλύπτειν πέπλοις 

δῆλα καὶ ἀμφιφανῆ καὶ ἄκρυπτα; [δε- 

δράκαμεν πόσιν. .- 88 

ΤΡ, ἀλγεῖς, φόνον ῥάψασα συγγάμῳ σέϑεν; 

ΕΡ, κατὰ μὲν οὖν στένω δαΐας τόλμας, ἃν ἔρεξ᾽ 
ἁ κατάρατος ἐγὼ κατάρατος ἀνϑρώποις. 

ΤΡ, συγγνώσεταί σοι τήνδ᾽ ἁμαρτίαν πόσις. 840 

ΕΡ. τί μοι ξίφος ἐκ χερὸς ἠγρεύσω; 

ἀπόδος, ὦ φίλ᾽, ἀπόδος. ἵν᾿ ἀνταίαν 
ἐρείσδω πλαγάν᾽ τί μὲ βρόχων εἴργεις; 

ΤΡ, ἀλλ᾽ εἴ σ᾽ ἀφείην μὴ φρονοῦσαν, ὡς ϑάνοις: 84 
ΕΡ, οἴμοι πότμου. 

ποῦ μοι πυρὸς φίλα φλόξ; 

πῶς δ᾽ ἐς πέτρας ἀερϑῶ. 

ἢ κατὰ πόντον ἢ καϑ᾽ ὕλαν ὀρέων. 
ἵνα ϑανοῦσα νερτέροισιν μέλω; 860 

ΤΡ, τί ταῦτα μοχϑεῖς; συμφοραὶ ϑεήλατοι 

πᾶσιν βροτοῖσιν ἢ τότ᾽ ἦλϑον ἢ τότε. 
ΕΡ. ἔλιπες ἔλιπες. ὦ πάτερ, ἐπακτίαν 

829 αἷἶ αἶἷ αἶἷ αἷ Ῥ, αἱ αἱ αἱ αἱ 1,, αἷ αἷ αἴ 48, 564 Β αἷ ᾿πΐτα 
᾿Ἰηθϑτῃ 84α., αἱ αἵ αἱ Εἰ 882 πέπλους] ΠδΙΒΚα, πέπλοις Ἰ1ΌΥῚ 
8838 ῬΘΥβοῦδ6 πούϑιη Ομ. Α΄ 8838- -8ὅ νοῦ στέρνα οὗ δεδράκαμεν 
πόσιν ἀοΙονιὺ Νάθοκ (στέρνα οὐ πέπλοις οἰοιοθαῦ ΒοὐΠθ) 886 φόνον] 
μόρον {1 887 κάτα Α| ἴοτί. δαΐαν 889 ἁ Β, ἡ Ε΄, ὦ ] ἀνοῖοσ 1, 
ἀνδράσιν 840 τροφ. α, ϑερ. 48Β1,,͵ χορ. ῬΊ τὴνδ᾽ 48 (τήνδ᾽ Ὁ), 
τὴν Πὶ 841 τὸ ξίφος Πὶ | χερὸς] Βτποκ, χειρὸς 11ὈΥ] 842 φίλ᾽] 
φίλος ΤΡ “ β0ρ6Υ οὐ 80γ. ἱ | νϑιῦῶ ὦ φίλ᾽ ἀπόδος ἵν᾽ ἀο]εὺ Νάῦοκ, 
[οτί. ἀπόδος, ὦ φίλη, δός νιν, ἵν᾽ ἀνταίαν 844 ἐρείσω Β' ἢ ΒΌΡΘΥ ἐν 
ΒΟΥ. ᾧ | πληγάν 1, βρύχων Βὶ ο ΒΌΡΘΙ ὃ 501. ὃ | εἴργεις 4 845 τρ. 
α, ϑερ. ΑΒΗ, χορ. ΤΟ οτὰ. 1, ὃὲ δαά. 1 | ϑάνοις] ΑἸάϊπα, ϑάνηις Α 
ϑάνεις Ῥ, ϑάνης Υ 848 πῶς] Ο. ΒύΒοΠ6, ποῦ 101 [ πέρας Ψ' 849 ἢ 

κατὰ] ϑοια]ου, κατὰ 11ΌΥ] 800 νερτέροισιν] Ηθαύμ, νερτέροισι ἸΙΌΥῚ | 
μέλω αὶ νῶ ΒΌΡΘΙ λὼ 5801. ὃ, μέλλω Ρ 801 τρ. 5080]. (ἄμεινον τῆς 
τροφοῦ {ὴἣ τοῦ χοροῦ» τὸ πρόσωπον), χορ. Α.1, Ῥὶ ϑερ. ΒΗ 862 πᾶσι 
ΠΡγὶ 1 βροτοῖς Β τν ταἀᾷ, ἢ 864 ἐπακτίαν 1 (οτη. 1). μ᾽ ἐπακτίαν γΥ 
ἔ π᾿ ἀκτίαν Α) 
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μ᾽ δλκάδ᾽ ἔρημον οὖσαν ἐνάλου κώπας. 8ῦδ 
ὀλεῖ ὀλεῖ μὲ᾿ τᾷδ᾽ οὐκέτ᾽ ἐνοικήσω. 
νυμφιδίῳ στέγᾳ. 
τίνος ἄγαλμα ϑεῶν ἱκέτις ὁρμαϑῶ; 

ἢ δούλα δούλας γόνασι προσπέσω; 800 

Φϑιάδος ἐκ γᾶς 

κυανόπτερος ὄρνις ἀερϑείην 

οἱ πευκᾶεν σκάφος 

διὰ Κυανέας ἐπέρασεν ἀκτὰς 
πρωτόπλοος πλάτα. 80ῦ 

ΤΡ, ὦ παῖ, τὸ λίαν οὔτ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπήνεσα, 
ὅτ᾽ ἐς γυναῖχα Τρῳάδ᾽ ἐξημάρτανες. 
οὔτ᾽ αὖ τὸ νῦν σου δεῖμ᾽ ὃ δειμαίνεις ἄγαν. 
οὐχ ὧδε κῆδος σὸν διώσεται πόσις 

φαύλης γυναικὸς βαρβάρου πεισϑεὶς λόγοις. 870 

οὐ γάρ τί δ᾽ αἰχμάλωτον ἐκ Τροίας ἔχει, 
ἀλλ᾽ ἀνδρὸς ἐσϑλοῦ παῖδα σὺν πολλοῖς λαβὼν 

ἕδνοισι πόλεώς τ᾽ οὐ μέσως εὐδαίμονος. 
πατὴρ δέ σ᾽ οὐχ ὧδ᾽ ὡς σὺ δειμαίνεις, τέκνον, 
προδοὺς ἐάσει δωμάτων τῶνδ᾽ ἐκπεσεῖν. 87 
ἀλλ᾽ εἴσιϑ᾽ εἴσω μηδὲ φαντάξου δόμων 
πάροιϑε τῶνδε, μή τιν᾽ αἰσχύνην λάβῃς 

[πρόσϑεν μελάϑρων τῶνδ᾽ ὁρωμένη, τέκνον]. 

8δδ μ᾽ ὁλκάδ᾽ 1. ΒΟΥΙρ51 (ὡσεὶ ἀο]ονιὺ ὥθι ον, ὡσεί μ᾽ ὁλκάδ᾽ γτο- 
Ῥοβυϊῦ 78400058), ὡσεὶ μονάδ᾽ 1101 (σουῦω ὡσεὶ μονάδ᾽ ἔρημον οὖσαν οΟἸη. 
! δά. ἴῃ τηδῖρ. 9) ἐνάλου] ϑ6Ιά]ον, ἐναλίου ἸΙΌΥ] 8606 ὀλεῖ ὀλεῖ με] 
ΘΙ α]ου, ὀλεῖ μ᾽ ὀλεῖ με δηλαδὴ πόσις Ἰ1Ότ] (δηλαδὴ πόσις οἴτοῦ]ο 1πο]ὰ- 
δΒιὺ οὖ Ἰπθῶὼ ὑγδηβῆχιῦ ἢ) | τᾷδ᾽ οὐκέτ᾽] 6: α]6υ, οὐκέτι τᾷδ᾽ (τάδ᾽ ΤΡ 
τὰδ᾽ 10) 1107] 868 στέγᾳ 1 Ὁ. στέγῃ ᾽ 89 τίνος αὶ ων ΒΌΡΘΙ ος 
500. ὃ [| ἄγαλμα ϑεῶν]) 928 0005, ἀγαλμάτων Ἰ10γ1 | ἱκέτης ΒΡ οοΥτ. ὃ | 
ὁρμάϑω Ρὶ 800 δοῦλα (δούλα ὃ) δούλας Β, δούλα δούλοις (δούλας ἰ) 
1,, δούλας δούλας Α | γούνασι Τ7'ὃῈ | προπέδθω 4 861 γᾶς] γαίας 

Ἠρυτήθηη, ἴογύ. χϑονὸς 802 κυνόπτερος Ρ οὐ τηυῦ. ἴῃ κυανόπτερος 
Β΄ | ἀερϑείην)] ϑ6ΙΑ]οΥ, εἴθ᾽ εἴην Ἰ1ὺΥ] 8068 οὗ ΒΟΙΊΡΒΙ, ἢ ΠΌΓΙ | πεύ- 
καεν. 4 1 σκάφος] 5011081, σκάφος ἢ 1011 (σκάφος ἣ ΒΒ», σκάφος ἃ 8) 
804 κυνέας ΑΒ | ἐπέρασ᾽ 1} ἀκτὰς 1,, ἀκτᾶς γἱ 860ῦ πρωτοπλόος ΗΕ 
8606 τρ. ὦ, ϑὲερ. 7] τὸ] τότε 1| ἐκεῖν Α 808 οὗτ᾽ Βα ΟΟΥΥ. ὃ [ αὖ τὸ 
1,0, αὐτὸ γ᾽ [| σου οι. Ρ 870 φαύλοις 4, | λόγοις ἴπ 188. Ρ 
811 γὰρ τί Β γάρ τι ὃ, γάρ τις 4Ε 818 ἔδνοισι Α Ῥὺ 810 μὴ 
δὲ Β μηδὲν ὃ 818 τηοπθηΐθ Πίπάοτῆο ἀδιηπανὺ ΝθοΟ 
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ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ ἀλλόχρως τις ἔκδημος ξένος 

σπουδῇ πρὸς ἡμᾶς βημάτων πορεύεται. 580 

ΟΡΕΣΤΗΣ, 

ξέναι γυναῖκες. ἦ τάδ᾽ ἔστ᾽ ᾿Δ4χιλλέως 
παιδὸς μέλαϑρα καὶ τυραννικαὶ στέγαι; 

ΧΟ. ἔγνως" ἀτὰρ δὴ πυνϑάνῃ τίς ὧν τάδε; 

ΟΡ, ᾿Ζ4γαμέμνονός τε καὶ Κλυταιμήστρας τόκος. 
ὄνομα δ᾽ Ὀρέστης" ἔρχομαι δὲ πρὸς Ζιὸς 58 
μαντεῖα ΖΦωδωναῖ᾽. ἐπεὶ δ᾽ ἀφικόμην 
Φϑίαν, δοκεῖ μοι ξυγγενοῦς  μαϑεῖν πέρι 

γυναικός, εἰ ζῇ κεὐτυχοῦσα τυγχάνει. 

ἡ Σπαρτιᾶτις “Ερμιόνη᾽ τηλουρὰ γὰρ 

ναίουσ᾽ ἀφ᾽ ἡμῶν πεδί᾽ ὅμως ἐστὶν φίλη. 890 

ΕΡ, ὦ ναυτίλοισι χείματος λιμὴν φανεὶς 

᾿Δγαμέμνονος παῖ. πρός σὲ τῶνδε γουνάτων. 

οἴκτειρον ἡμᾶς ὧν ἐπισκοπεῖς τύχας, 
πράσσοντας οὐκ εὑ. στεμμάτων δ᾽ οὐχ ἥσσονας 
σοῖς προστίϑημι γόνασιν ὠλένας ἐμάς. 89ὅ 

ΟΡ, ἔα’ 

τί χρῆμα; μῶν ἐσφάλμεϑ᾽ ἢ σαφῶς δρῶ 
δόμων ἄνασσαν τῶνδε Μενέλεω κόρην; 

ΕΡΙ ἥνπερ μόνην γ᾽ ἡ Τυνδαρὶς τίκτει γυνὴ 
Ἑλένη κατ᾽ οἴκους πατρί" μηδὲν ἀγνόει. 

ΟΡ. ὦ Φοῖβ᾽ ἀκέστορ, πημάτων δοίης λύσιν᾽ τ ῊΝΝ 
τί χρῆμα; πρὸς ϑεῶν ἢ βροτῶν πάσχεις κακά; 

ΕΡ, τὰ μὲν πρὸς ἡμῶν, τὰ δὲ πρὸς ἀνδρὸς ὅς μ᾽ ἔχει. 

τὰ δ᾽ ἐκ ϑεῶν του πανταχῇ δ᾽ ὀλώλαμεν. 

819 ἀλλόχως Τ᾽ ο 88.» 880 βημάτων] Βτύποκ, δωμάτων 
1101] 881 ἢ 48 ἦ Ὁ ἀχιλέως Β οοττ. ὃ 888 ἔγνω σ᾽ Α | ἀτὰρ 
δὴ πυνϑάνῃ τίς ὧν τάδε Οὐ, ἀτὰρ δὴ τίς ὧν πυνϑάνῃ τάδε γ, 588. ΒΌΡΘΥ 
ἀτὰρ δὴ 507. α, ΒΌΡΘΟΙ πυνϑάνῃ β, ΒΌΡΘΙ τίς ὧν γ, ΒΌΡΘΙ τάδε δι ΒΌΡΘΓΙ 
δὴ 501. πῆ ἢ, ἀτὰρ ᾿ἶτίς ὧν πυνθάνῃ τάδε 1, Θογαβὶῦ βῖπθ ἀσθῖο δὴ 
αὐοα βαρουβουρύπτη ογῶὺ ἰ, ααἱ γε ροϑὺ ὧν 1η οι ο]ανηῦ 884 κλυ- 
ταιμνήστρας Ἰ1ὈΌΥῚ] 888 καὶ εὐτυχοῦσα ἢ 889 σπαρτιάτις 48Β 
890 ἐστὶ ΒΡ, ἔστι 891 ναυτίλοις ἐκ ΒυγρΘ5 892 γουνάτων Ρ, 
γονάτων ᾽ 894 πράκκοντας Ρ' πράσσοντας } δ᾽ οἵη. 7 898 γού- 
νασιν 1 896 ἢ] ἣ τηαῦ. ἴῃ ἧ Βὶ ἢ ϑαρογβοῦ. ὃ 891 τῶνδε] ΒΥΌΠΟΚ, 
τήνδε Ἰ1ΌΥῚ [ μενελέω Β 898 ΒΡ] χορ. 4 [| μονὴ Α οὖ τυὰῦ. ἴῃ μονὴν 
1.1 γ᾽ ἢ] 5ο1051, γε 1011 | γυνὴ] κόρη 1, 900 ἀκέστωρ Ῥ, γρ. καὶ 
ἀκέστων 50}0]. 901 κακά 1,.:Ὀῦ, κακόν γ7 908 τοῦ 1} 
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ΟΡ, τίς οὖν ἂν εἴη μὴ πεφυχότων γέ πω 
παίδων γυναικὶ συμφορὰ πλὴν ἐς λέχος; 90ὅ 

ΕΡ, τοῦτ᾽ αὐτὸ καὶ νοσοῦμεν᾽ εὖ μ᾽ ὑπηγάγου. 
ΟΡ, ἄλλην τιν᾽’ εὐνὴν ἀντὶ σοῦ στέργει πόσις: 
Ρ τὴν αἰχμάλωτον Ἕκτορος ξυνευνέτιν. 

ΟΡ, κακόν γ᾽ ἔλεξας, ἄνδρα δίσσ᾽ ἔχειν λέχη. 
ΕΡ, τοιαῦτα ταῦτα. κχκἄτ᾽ ἔγωγ᾽ ἠμυνάμην. 910 

ΟΡ. μῶν ἐς γυναῖκ᾽ ἔρραψας οἷα δὴ γυνή; 

ΕΡ φόνον γ᾽ ἐκείνῃ καὶ τέκνῳ νοϑαγενεῖ. 

ΟΡ, κἄκτεινας, ἤ τις συμφορά σ᾽ ἀφείλετο: 

ΕΡ. γέρων γε Πηλεὺς τοὺς κακίονας σέβων. 

ΟΡ, σοὶ δ᾽ ἦν τις ὅστις τοῦδ᾽ ἐκοινώνει φόνου; 91ὅ 

ΕΡ, πατήρ γ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀπὸ Σπάρτης μολών. 

ΟΡ, κἄπειτα τοῦ γέροντος ἡσσήϑη χερί; 

ΕΡ. αἰδοῖ γε" καί μ᾽ ἔρημον οἴχεται λιπών. 
ΟΡ, συνῆκα" ταρβεῖς τοῖς δεδραμένοις πόδιν. 

ΕΡ, ἔγνως" ὀλεῖ γάρ μ᾽ ἐνδίκως. τί δεῖ λέγειν ; 920 
ἀλλ᾽ ἄντομαί σε Δία καλοῦσ᾽ ὁμόγνιον, 
πέμψον μὲ χώρας τῆσδ᾽ ὅποι προσωτάτω 
ἢ πρὸς πατρῷον μέλαϑρον᾽ ὡς δοκοῦσί γὲ 
δόμοι τ᾽ ἐλαύνειν φϑέγμ᾽ ἔχοντες οἵδε με, 
μισεῖ τε γαῖα Φϑιάς" εἰ δ᾽ ἥξει πάρος 92ὅ 

Φοίβου λιπὼν μαντεῖον ἐς δόμους πόσις. 

κτενεῖ μ᾽ ἐπ᾽ αἰσχίστοισιν, ἢ δουλεύσομεν 
νόϑοισι λέκτροις ὧν ἐδέσποξον πρὸ τοῦ. 

πῶς οὖν τάδ᾽, ὡς εἴποι τις, ἐξημάρτανες:; 

κακῶν γυναικῶν εἴσοδοί μ᾽’ ἀπώλεσαν. 980 

αἵ μοι λέγουσαι τούσδ᾽ ἐχαύνωσαν λόγους" 

σὺ τὴν κακίστην αἰχμάλωτον ἐν δόμοις 

»..5 

906 ἐπηγάγου Ῥ ὑπηγάγου Ρ 909 ἄνδρα Εἰ, ἄνδρ᾽ ἕνα 1,, ἕν 
ἄνδρα γ΄’, ἴοτῦ. κακὸν τὸ χρῆμ᾽, ἕν᾽ ἄνδρα | ἔχει Β' οοΥτ. ὃ 910 κατ- 
ἔχω γ᾽ ἠμυνάμην Βὶ γρ. κᾶτ᾽ ἔγωτ᾽ ἠμυνάμην ἴῃ τηϑᾶῦρ. 501. ὃ 
918 τίς Εἰ [ συμφορά σ᾽ Βὺ, συμφορᾶς Υ 916 μολῶν ΒΒ ΟΟΥΥ. ὃ 
17 ἡττήϑη Ρ. 990 μ᾽ οω. Ρ | δεῖ] δὴ Ρ 922 προσωτάτωι Α 
924 τ᾽] Μαύηϊαθ, γ᾽ 107 | φϑέγματ᾽ Β' οἷδε 4, οἱδε Β' οἵδε ὃ 
920 φϑιάς ΒΡ, φϑίας γ᾽ 929 Οτοβόι ἐσ θαππῦ ΠΠ0ΥῚ, ΗΘΙΙΙΟη86 τγ6- 
βυισαιῦ ΤιΘηὐηρ πῶς οὖν ἂν εἴποι τις τάδ᾽ Ῥῆυρκ, πῶς οὖν τάδ᾽, ὧδ᾽ 
ἐρεῖ τις Νδιοκ 9951 αὐχένωσαν ᾿ γρ. ἐχαύνωσαν ϑΌΡΘΙΒΟΥ. Ρ} 
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δούλην ἀνέξῃ σοὶ λέχους κοινουμένην ; 

μὰ τὴν ἄνασσαν, οὐκ ἂν ἔν γ᾽ ἐμοῖς δόμοις 
βλέπουσ᾽ ἂν αὐγὰς τἄμ᾽ ἐκαρποῦτ᾽ ἂν λέχη. 93 

κἀγὼ κλύουσα τούσδε Σειρήνων λόγους 

σοφῶν πανούργων ποικίλων λαλημάτων, 

᾿ἐξηνεμώϑην μωρία. τί γάρ μὲ χρῆν 

πόσιν φυλάσσειν, ἣ παρῆν ὅσων ἔδει. 

πολὺς μὲν ὄλβος. δωμάτων δ᾽ ἠνάσσομεν; 940 

παῖδας δ᾽ ἐγὼ μὲν γνησίους ἔτικτον ἄν, 

ἣ δ᾽ ἡμιδούλους τοῖς ἐμοῖς νοϑαγενεῖς. 

ἀλλ᾽ οὔποτ᾽ οὔποτ᾽" οὐ γὰρ εἰσάπαξ ἐρῶ" 
χρὴ τούς γε νοῦν ἔχοντας, οἷς ἔστιν γυνή, 

πρὸς τὴν ἐν οἴκοις ἄλοχον ἐσφοιτᾶν ἐᾶν 940 

γυναῖκας αὗται γὰρ διδάσκαλοι κακῶν" 

ἣ μέν τι κερδαίνουσα συμφϑείρει λέχος, 

ἣ δ᾽ ἀμπλακοῦδσα συννοσεῖν αὑτῇ ϑέλει, 

πολλαὶ δὲ μαργότητι᾽ κἀντεῦϑεν δόμοι 
νοσοῦσιν ἀνδρῶν. πρὸς τάδ᾽ εὖ φυλάσσετε 960 

κληϑροισι καὶ μοχλοῖσι δωμάτων πύλας" 
ὑγιὲς γὰρ οὐδὲν αἱ ϑύραϑεν εἴσοδοι 
δρῶσιν γυναικῶν, ἀλλὰ πολλὰ καὶ κακά. 

ΧΟ. ἄγαν ἐφῆκας γλῶσσαν ἐς τὸ σύμφυτον. 

συγγνωστὰ μέν νυν σοὶ τάδ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως χρεὼν 956 

κοσμεῖν γυναῖκας τὰς γυναικείας νόσους. 
ΟΡ δοφόν τι χρῆμα τοῦ διδάξαντος βροτοὺς 

ο΄ λόγους ἀκούειν τῶν ἐναντίων πάρα. 

ἐγὼ γὰρ εἰδὼς τήνδε σύγχυσιν δόμων 

ἔριν τε τὴν δὴν καὶ γυναικὸς “Ἕκτορος, 960 

988 λέχοσ 4 98 βλέπουσ᾽ ἂν ῬΡ, βλέπουσανγ 9381 ἀε]οὺ Νάθποκ 
938 μὲ χρῆν] μ᾽ ἐχρῆν ΕΠ} οὗ ταυῦ. ἴῃ μ᾽ ἐχρὴν Β, μ᾽’ ἐχρὴν ΑΡ 
9839 φυλάττειν 1071} ὅσον Β' ὧν 5ΌΡΘΙ ον 507. ὃ 941 56. ϑαδρθοῦοβ 

παροὺ Β. Ῥυὴζ 948 εἰσάπαξ Ρ, εἰς ἄπαξ ᾽ 944 ἐστὶν Κ΄ 1,, ἔστι γ 
940 ἐσφοιτᾶν Μ΄, εἰσφοιτᾶν " 948 αὑτῇ Ο᾽ οὐ 508}0]., αὐτῇ Υ᾽ 981 κλή- 
ὅϑροισι 4, κλείϑροισι 7 οὅ8 δρῶσι Β' ] πόλλ᾽ ἄγαν καχά οοα. Μαετ- 
ΟἸΔΠ5 ὅ07, οἷν. δοῦ. 800. ΡΏ110]. 1105. ΝὟἾ Ρ. 8384 904 γλῶσαν τησῦ. 
'η γλῶσσαν Α, γλῶτταν Ῥ ]| σ φυύυτον (510) Β σύμφυλον ἢ δ μέν 
νυν] (δηΐοι, μὲν οὖν Ἰ1Ὀτ] 966 γυναικίους ὸ γυναικείους Ρ οὗ ἢ ] 
νόσους] γρ. φύσεις ἴῃ τηᾶγρ. ὦ. 909 τήνδε] 5οΥ1ρ8ὶ, τῶνδε Ἰ1 τὶ | νό- 
μων δόμων ρΡ 
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φυλακὰς ἔχων ἔμιμνον, εἴτ᾽ αὐτοῦ μενεῖς 
εἴτ᾽ ἐκφοβηϑεῖσ᾽ αἰχμαλωτίδος φόνῳ 

γυναικὸς οἴκων τῶνδ᾽ ἀπηλλάχϑαι ϑέλεις. 
ἦλθον δὲ σὰς μὲν. οὐ. σέβων. ἐπιστολάς, 
εἰ δ᾽ ἐνδιδοίης, ὥσπερ ἐνδίδως, λόγον, ᾿ 96 
πέμψων σ᾽ ἀπ’ οἴκων τῶνδ᾽. ἐμὴ γὰρ οὖσα πρὶν 
σὺν τῷδε ναίεις ἀνδρὶ σοῦ πατρὸς κάκῃ, 
ὃς πρὶν τὰ Τροίας ἐσβαλεῖν δρίσματα 

γυναῖκ᾽ ἐμοί σε δοὺς ὑπέσχεϑ᾽ ὕστερον 
τῷ νῦν σ᾽ ἔχοντι, Τρῳάδ᾽ εἰ πέρσοι πόλιν. 970 

ἐπεὶ δ᾽ ᾿Αχιλλέως δεῦρ᾽ ἐνόστησεν γόνος. 
σῷ μὲν συνέγνων πατρί, τὸν δ᾽ ἐλισσόμην 
γάμους ἀφεῖναι σούς, ἐμὰς λέγων τύχας 

καὶ τὸν παρόντα δαίμον᾽, ὡς φίλων μὲν ἂν 

γήμαιμ᾽ ἀπ’ ἀνδρῶν, ἔχτοϑεν δ᾽ οὐ ῥαδίως, 918 

φεύγων ἀπ᾽ οἴκων ἃς ἐγὼ φεύγω φυγάς. 

ὃ δ᾽ ἦν ὑβριστὴς ἔς τ᾽ ἐμῆς μητρὸς φόνον 
τάς ϑ᾽ αἰματωποὺς ϑεὰς ὀνειδίζων ἐμοί. 

κἀγὼ ταπεινὸς ὧν τύχαις ταῖς οἴκοϑεν 

ἤλγουν μὲν ἤλγουν, συμφορὰς δ᾽ ἠνειχόμην, 980 

σῶν δὲ στερηϑεὶς ὠχόμην ἄκων γάμων. 
νῦν οὖν, ἐπειδὴ περιπετεῖς ἔχεις τύχας 
καὶ ξυμφορὰν τήνδ᾽ ἐσπεσοῦσ᾽ ἀμηχανεῖς, 
ἄξω σ᾽ ἀπ’ οἴκων καὶ πατρὸς δώσω χερί. 

ΧΟ. τὸ συγγενές τοι δεινόν. ἔν τε τοῖς κακοῖς 98 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν κρεῖσσον οἰκείου φίλου. 

ΕΡ, νυμφευμάτων μὲν τῶν ἐμῶν πατὴρ ἐμὸς 

961 φύλακας Β΄ εἶτ᾽ Α, εἶτ᾽ ΕΡ οοτΥ. Ρ] μένεις 4 Β οοΥτ. ὃ 
9602 οἵη. ' δα. 1ῃ τηϑγρ. Ρ| εἶτ᾽ ΕΡ οοτγ. Ρ] ἐκφοβηϑεὶσ 4 ] φόνῳ] 
ΤΠιϑηέϊηρ, φόβῳ Ἰ1ὈΥῚ αθΐθ 964 Ἰδοῦπδι 6556 να θῦττ 964 μὲν οὐ 
σέβων) οὐ μένων Ρ 906 ἐνδιδοίηις 4 | λόγους 966 πέμψφων] 
Ηθαΐῃ, πέμψω 1011 (ἀϊτη!ϊατη ρῬοβίθυϊαβ ΠΠὔθυθθ ὦ ἴῃ τ8. 801, Εἰ, ουδῦὺ 
πέμψον ν6] πέμψου) [ τῶνδ᾽ ἐμὴ] ϑιιρον δ᾽ ἐ 50γ. δὲ ὃ 969 δοὺς 
εἶθ᾽ ᾽ 910 πέρσοι 1,, πέρσει Κ᾽ 9171 ἀχιλέως Ῥ οοΥΥ. ρ}} ἐνόστησε Β 

912 τόνδ᾽ Β΄, οὖ Βαροιβοῦ. ὦ Ρ 97 γῆμαί μ’ Α Εὖ) ἔκτοσϑεν ὃ] 
ῥάδιον 1, 917 ἔς μὲ τῆς μητρὸς Ο. ΒΘΟΒΙηΔΠη 918 ϑεᾶς 4 
980 συμφορὰς] ϑοαί!σον, συμφοραῖς 1100] 981 σῶν) σοῦ Β ὧν ϑ8αροτ- 
801, ὁ ] ὄγκων Β' γρ. ἄκων 5ΌΡΘΙΒΟΥΙ, ὃ 982 περιπετῆς τηὰῦ. ἴῃ περι- 

πετεῖς Α 986 ΧΟ. οτὰ. 11Ὁτ1, δαα. Ἡρθυηθηη | »ν ΡΙδθῖ. Β | τοι] 
Ηργηδηῃ, γὰρ [ΡΥ] 



44 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

μέριμναν ἕξει, κοὐκ ἐμὸν χρίνειν τόδε. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα τῶνδέ μ᾽ ἔκπεμψον δόμων. 
μὴ 55: μξ ἘΡΈΒΕΟΣ δῶμα καὶ μόνα ἜΝ 990 

ἐκ μ᾽ ἀβερωμ ἀν βτῳ 

πη λεὴς βμεγελθῃ πωλικοῖς διώγμασιν. 

ΟΡ, ϑάρσει γέροντος χεῖρα" τὸν δ᾽ “Αχιλλέωρ 

μηδὲν φοβηϑῆς παῖδ᾽. ὃς εἰς ἔμ᾽ ὕβρισεν. 

τοία γὰρ αὐτῷ μηχανὴ πεπλεγμένη 990 

βοόχοις ἀκινήτοισιν ἕστηκεν φόνου 

πρὺς τῆσδε χειρός" ἣν πάρος μὲν οὐκ ἐρῶ, 
τελουμένων δὲ Ζ)ελφὶς εἴσεται πέτρα. 
ὁ μητροφόντης δ᾽, ἢν δορυξένων ἐμῶν 

μείνωσιν ὅρκοι. Πυϑικὴν ἀνὰ χϑόνα, 1000 

δείξω γαμεῖν σφε μηδέν᾽ ὧν ἐχρῆν ἐμέ. 
πικρῶς δὲ πατρὸς φόνιον αἰτήσει δίκην 

ἄνακτα Φοῖβον οὐδέ νιν μετάστασις 

γνώμης ὀνήσει ϑεῷ διδόντα νῦν δίκας, 

ἀλλ᾽ ἔκ τ᾽ ἐκείνου διαβολαῖς τε ταῖς ἐμαῖς 100ὅ 

κακῶς ὀλεῖται" γνώσεται δ᾽ ἔχϑραν ἐμήν. 
ἐχϑρῶν γὰρ ἀνδρῶν μοῖραν εἰς ἀναστροφὴν 

δαίμων δίδωσι κοὐκ ἐᾷ φρονεῖν μέγα. 

ΧΟ. ὦ Φοῖβε πυργώσας ΒΙΓΌΡΗ. 
τὸν ἐν ᾿Ιλίῳ εὐτειχῆ πάγον 1010 

988 ἐμοὶ Βὶ ὃν ϑαρογβου. ὃ [ πρινὲν Ῥ ν δᾶ. »»} τάδε ΒΕ ο 
ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ὃ 990 μολῶν τουΐ. ἴῃ μολὼν Α, μολῶν ΒΙΡ οοτγ Ὁ γροϑὺ 
990. Δἃ΄]Π1αυἹὰἃ Θχοιαιὺ 9091 οἴκους μ᾽ ἐξερημοῦσαν ἐκχμαϑὼν Α. οἴκους 
υ͵᾽ ἐξερημοῦσαν μαϑὼν γ7,, τὲ γρ. τοὐσδ᾽ ἐξερη ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὃ, ἢ παιδὸς ἀηΐθ 
οἴκους δα. ρ, λξιπ ΒΌΡΟΥ μ᾽ 501. ἰ, οἴκους τε τούσδε μ᾽ ἐξερημοῦσαν 
μαϑὼν Ο΄, ἢ πρέσβυς ϑυρρ]ονιὺ ΒΥΖδη 8 992 μετέλϑη τηὰῦ. 1π 
μετέλϑοι ΕἸ, μετέλϑοι γ᾽ | πολικοῖς Ῥ | διώγμασι Β 1, 998 τόνδ᾽ 
Α481,}, τόν γ᾽ ῬΊ ἀχιλέως Β 994 εἰύροῖ Α 1 φοβηϑεὶς 418 οὖ τυυΐ. 
'ἴπ. φοβηϑῆς 1,, ἢ ΒΌΡΘΙ εἰ 507. ὃ | ὃς] ὅσ᾽ ΤιΟΌΘοΚ 99ὅ τοῖα Α 

990 ἔστηχε ΟἿ τῆδε ΒΒ δ ΒΌΡΘΙ ἡ 507. ὃ 999. 1008 ἀοϊ]οῦ 
ον (100 5αᾳ. ἀδιηπαραὺ Βοίμο, 1007 βαᾳ. Ηδγύμηρ) 999 δοριξένων Ρ 

1001 δείξω] Ηδυνογᾶθη, δείξειν Ἰἰτὶ  μὴδ᾽ ἐν 4, μηδέν᾽ Β' " ὧν 5υ- 
ῬΘΙΒΟΥ, ὃ, μηδὲν γ} ἐχρὴν 4. ΘΟΥ̓Τ. ὃ 1002 πικρὸς 4. πικρῶς ", 
πιπρὰν Οοοῦ 1004 ϑεῶν νῦν διδόντα δίκας 100 τε κείνου Κ΄ 

1006 ἐμήν} ἐμοί 111, 1007 ἐχϑρῶν] κακῶν Νάποϊι, ἀδίκων 
5, ἬΟΙΖΠΘΥ 1009 ὦ] ΑἸάϊπο, ἰὼ 1101] 1010 εὐτυχῆ Ι΄, εὐτκχῆ 
πηαῦ, ἴῃ εὐτειχῇ Ρ 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 45 

χαὶ πόντιε χκυανέαις 

ἵπποις διφρεύων ἅλιον πέλαγος. 

τίνος εἵνεκ᾽ ἄτιμον ὀργά- 
ναν χέρα τεχτοσύνας ᾿Ε- 101ὅ 
νυαλίῳ δοριμήστορι προσϑέντες τάλαιναν 

΄ -»" ,ὔ 

τάλαιναν μεϑεῖτε Τροίαν ; 

πλείστους δ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖσιν ΘΠ 5 γ. 

Σιμοεντίσιν εὐίππους Ὄὄχους 

ἐξεύξατε καὶ φονίους 1020 

ἀνδρῶν ἁμίλλας ἔϑετ᾽ ἀστεφάνους" 

ἀπὸ δὲ φϑίέμενοι βεβᾶσιν 

ἸΙλιάδαι βασιλῆες, 

οὐδ᾽ ἔτι πῦρ ἐπιβώμιον ἐν Τροία ϑεοῖσιν 102 
λέλαμπεν καπνῷ ϑυόδει. 

βέβακε δ᾽ ᾿Ατρείδας ἀλόχου παλάμαις. ΒίγΌΡῃ. 

αὐτά τ᾽ ἐναλλάξασα φόνον ϑανάτῳ 

πρὸς τέκνων ἐπηῦρεν᾽" 1080 
ϑεοῦ ϑεοῦ νιν κέλευμ᾽ ἐπεστράφη 

μαντόσυνον. ὅτε νιν ΄άργος ἐμπορευϑεὶς 

᾿Δγαμεμνόνιος κέλωρ 
ἀδύτων ἐπιβὰς κτάνεν --- ματρὸς φονεύς. 108 

ὦ δαῖμον, ὦ Φοῖβε. πῶς πείϑομαι; 

1011 χυανέαις Β' οἷς ΒΌΡΘΙ αἷς 50Υ. ὃ 1012 ἵπποις] ΑἸάϊπᾶ, 

ἵπποισι 11ὉτῚ 1014 οὔνεκ᾽ Ἰ101Ἱ (οὔνεκ᾽ 4)  ὀργάνναν 1, ὦ 5ΌΡΕΥ 
ναν 507. ἰ, ἐργάναν Τουρ, οἷν. ΑΘβοῃ. Ῥύουη. 477 1010 δοριμήστορι) 
εα. Ἠεγναρίαπδ αἰΐουα, δορὶ μήστορι (μήστωρι Ὶὴ 1071 [| προσϑέντες] 
ΑΙάϊηφ, προϑέντες Ἰ1ὈΥῚ] 1018 ἀκταῖσιν] ἀκταῖσι 1ὉΥἹ (ἄκται Ρ 

ἀκταις }) 1019 σιμοεντίσιν 1, Ὲ, σιμοεντίσι 4 Ε΄, σιμοέντισι Β 
1020 ἐξεύξατε οἵα. Ε΄ 1021 ἔνϑετ᾽ 4 1022 φϑιμένοι Βὶ φϑίμενοι ὃ 

1026 οὐδ᾽ ἔτι 4, οὐδέ τι γ᾽ [ ϑεοῖσιν] ϑεοῖσι Ἰ1ΌΥῚ 1020 λέλαμπεν] 
λέλαμπε Ἰ1ΌΥ], Π151 αὐοα λέλαμπτε Β. λάμπει Ε᾽  ϑυώδει 1,. 5688 τὶ το- 
Βουιρύστῃ 1027 βγόρθδιῃ ροβὺ δηβίσ. οο!]Ἱοοαὺ Μαβργτανα | ἀτρείδας 
Β΄. αὖ ΞΌΡΕΥ ας 507. τη. 2 οὖ δὰ ΒΌΡΕΙ αἱ τη. 8, ἀτρείδαις ῬῚ] ἁλόχου 4 

1080 πρὸ 1) δ ΒΌΡΘΙ 0 801. ὦ [| ἐπηῦρεν] Ηογνογάθῃ, ἀπηύρα [10Υ] 
1081 νιν οτχ. ᾿ [ κέλευμ᾽ 48, κέλευσμ᾽ 1 (κελεύσμα: [) 1082 άργος 
ἐμπορευϑεὶς} ΤιΘπίϊηρ, ἀργόϑεν (ἄργος Β ΟἹ πορευϑεὶς 110] 1084 ἀγα- 
μεμνόνιος 4. ἀγαμεμνόνειος 7 1086 ἐπιβὰς] ἴοτῇ. ἀποβὰς | κτάνεν] 
Μδυτηδηπ (ἔχτανεν ΗΘαΓ), κτεάνων ᾿10τ] [ ματρὸς] μὸς ΠΡ 1086 δαί- 
μῶν ΡΊῚ ἴον. πείσομαι 
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πολλαὶ δ᾽ ἀν’ “Ελλάνων ἀγόρους στοναχὰς απίίϊδίγ. 
μέλποντο δυστάνων τεκέων ἄλοχοι" 
ἐκ δ᾽ ἔλειπον οἴκους 1040 

πρὸς ἄλλον εὐνάτορ᾿. οὐχὶ σοὶ μόνᾳ 

δύσφρονες ἐπέπεσον, οὐ φίλοισι, λῦπαι" 

νόσον ᾿Ελλὰς ἔτλα. νόσον᾽ 
διέβα δὲ Φρυγῶν πρὺς εὐκάρπων γυᾶν 1046 

σκηπτὸς σταλάσσων «τὸν» “Ἧιδα φόνον. 

ΠΗΛΈΕΎΥΣ. 

Φϑιώτιδες γυναῖκες, ἱστοροῦντί μοι 

σημήνατ᾽᾿ ἠσθόμην γὰρ οὐ σαφῆ λόγον 

ὡς δώματ᾽ ἐκλιποῦδα Μενέλεω κόρη 
φρούδη τάδ᾽" ἥκω δ᾽ ἐκμαϑεῖν σπουδὴν ἔχων 1060 
εἰ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ᾽ τῶν γὰρ ἐκδήμων φίλων 
δεῖ τοὺς κατ᾽ οἶκον ὄντας ἐκπονεῖν τύχας. 

ΧΟ. Πηλεῦ, σαφῶς ἤκουδας" οὐδ᾽ ἐμοὶ καλὸν 
κρύπτειν ἐν οἷς παροῦσα τυγχάνω κακοῖς" 
βασίλεια γὰρ τῶνδ᾽ οἴχεται φυγὰς δόμων. 106δῦ 

ΠΗ. τίνος φόβου τυχοῦσα; διαπέραινέ μοι. 

ΧΟ. πόσιν τρέμουσα, μὴ δόμων νιν ἐκβάλῃ. 

ΠΗ. μῶν ἀντὶ παιδὸς ϑανασίμων βουλευμάτων ; 

ΧΟ. ναί, καὶ γυναικὸς αἰχμαλωτίδος φόβῳ. 
κ᾿ ΠΗ. σὺν πατρὶ δ᾽ οἴκους ἢ τίνος λείπει μέτα; 1000 

1087 ἀν᾽] ἂν Ῥ | ἀγόρους] Μυβρτγᾶνθ, ἀγορὰς ἀχόρους Α (ἀγορὰς 
6Χ ἀγοραὶ ΟΟΥΤΟΧΊΆΘ56 νἹἀθύμαχ τὰ. 1), ἀγοραὶ ἀχόρους 1,1, ἀχόρους Β, 
ἀγορὰς Ηὶ 1089 δύστανοι ϑοίά]οΥ [ τοκέων ΒΕ (εἴν. 5680]. ἐὰν δὲ ἢ 
ἡ γραφὴ τεκέων, λείπει [510 ρΥο τευχέων λύεται Οο 6] τὸ ἕνεκεν), λὲ- 
χέων Ἠθαΐῃ | ἄλοχον [1, 1040 δ᾽ ἔλειπον Α, δ᾽ ἔλιπον Β.1, Ῥ, δέ λιπον 
"Π, τ᾽ ἔλειπον Βτυμοῖς 1041 ἄλλων 4, ἄλλον Β ουὐς ΒΌΡΘΟΙ ον 807. ὃ᾽ 
εὐνάτορ᾽ αὶ στορὰς ΒΌΡΘΥ τορ᾽ 507. ὃ | μόνᾳ] μόνα ὦ ἑρμιόνη Εὶ 
1042 δύσφρονες ἐπέπεσον) ΑἸάϊπῶ, δύσφρονες ἔννεπον (ρτῖι8. ν ἴῃ ἔννε- 
πον ΥΘΒ07. ν6] δαα. ἢ 1, δύσφρον᾽ ἔπεσον ὶ δύσφρονες ἔπεσον 17 (αν 
ΒΌΆΡΟΥ σὸν 507. ὕ), δύσφρονες ἐνέπεσον Αα. 46 Μο885, δύσφρονες ἐπέλασαν 
ΚΙΡΟΒΠΟΙ͂ [| λύπαι. 486 104 Φρυγῶν) Ηδηηᾶπῃ, Φρυγῶν καὶ Ἰ1ὈΤῚ 
(φρυγῶν γῆν })}} εὐκάρπων γυᾶν] ΒΟΥ1081, εὐκάρπους γύας (γύας (1, οἱ ἢ, 
γύιας ΒΒ, γυίας 1) Ἰ1ῸΓΪ 1046 τὸν οἴῃ. 110ΥἹ], δα α. Ἡθυταδηη 1 ἅἄδα 15 10, 
ἀΐδι Κ᾽ 1049 μενελέω Α, μενέλεως ΒῊ [1061 εἢ ἦ Ρ 1064 οἷς 
παροῦσα] ΒΟΥΡΒΙ, οἷσπερ οὖσα Ἰ1Υ] 100ὕ φυγὰς τῶνδ᾽ οἴχεται ΒΕ 
1000 φόβῳ φυγοῦσα Ἡρννογάθη 1009 ναί, καὶ γυναικὸς] ἔοτὺ. καὶ 
τῆς γυναικός γ᾽ | αἰχμαλώτιδος Α | ἴοτί. φόνου (φόνῳ ΤιΘη 6), οἷν, 902 
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ΧΟ. ᾿Ζ4γαμέμνονός νιν παῖς βέβηκ᾽ ἄγων χϑονός. 

ΠΗ. ποίαν περαίνων ἐλπίδ᾽; ἢ γῆμαι ϑέλων; 

ΧΟ. καὶ σοῦ γε παιδὸς παιδὶ πορσύνων μόρον. 

ΠΗ. κρυπτὸς καταστὰς ἢ κατ᾽ ὄμμ᾽ ἐλθὼν μάχῃ; 

[ χο. ἁγνοῖς ἐν ἱεροῖς “οξίου ΖΙιελφῶν μέτα. 100 

ΠΗ͂. οἴμοι" τόδ᾽ ἤδη δῆλον. οὐχ ὅσον τάχος 
χωρήσεταί τις Πυϑικὴν πρὸς ἑστίαν 

3. χᾺ καὶ τἀνθάδ᾽ ὄντα τοῖς ἐκεῖ λέξει φίλοις. 

πρὶν παῖδ᾽ ᾿Αχιλλέως κατϑανεῖν ἐχϑρῶν ὕπο; 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ὥμοι μοι᾿ 1010 

οἵας δ΄ τλήμων ἀγγελῶν ἥκω τύχας 

σοί τ᾽, ὦ γεραιέ, καὶ φίλοισι δεσπότου. 
ΠΗ. αἰαϊΐ πρόμαντις ϑυμὸς ὥς τι προσδοκᾷ. 

ΟΑἍΓΓ. οὐκ ἔστι δοι παῖς παιδός, ὧς μάϑῃς. γέρον 
Πηλεῦ᾽ τοιάσδε φασγάνων πληγὰς ἔχει 

[Δελφῶν ὑπ᾽ ἀνδρῶν καὶ Μυκηναίου ξένου]. 107ὅ 
ΧΟ. ἃ ἃ, τί δράσεις, ὦ γεραιέ; μὴ πέσῃς" 

«-ΟοΟοΘῬ. 

ἔπαιρδξ σαυτόν. ΠΗ͂. οὐδέν εἰμ᾽ " ἀπωλόμην. 

φρούδη μὲν αὐδή, φροῦδα δ᾽ ἄρϑρα μου κάτω. 
ΑΓΙΓ. ἄκουσον, εἰ καὶ δοῖς φίλοις ἀμυναϑεῖν 

χρήξεις, τὸ πραχϑέν, σὸν κατορϑώσας δέμας. 1080 
ΠΗ. ὦ μοῖρα, γήρως ἐσχάτοις πρὸς τέρμασιν 

οἵα μὲ τὸν δύστηνον ἀμφιβᾷᾶσ᾽ ἔχεις. 

πῶς δ᾽ οἴχεταί μοι παῖς μόνου παιδὸς μόνος; 
σήμαιν᾽ " ἀκοῦσαι δ᾽ οὐκ ἀκούσϑ᾽ ὅμως ϑέλω. 

1008 σῷ ΤιΟΌΘΟΚ 1064 κρυπτὸς] ἴοτύ. λόχῳ 106 ἀγνοῖς 
ΕἸ ΒΡ οοΥγ. ὃ 1006 δῆλον] Ναιιοῖς, δεινὸν 1101], ἔοτί. τόδ᾽ αὐτόδηλον 

1067 πρὸς ἑστίαν] ἀνὰ χϑόνα ΒΤ γρ. πρὸς ἑστίαν ϑιρθοίβου. ὃ 

1068 τἀνδάνϑ᾽ Α 1009 ἀχιλέως Β οοτΐ. ὃ, ἀχιλκέως Ρ 1010 ἰώ 

μοι μοι 1, Ὀῦ 1011 ἀγγελῶν 1 Ῥ}Ό, ἀγγέλων ΑΒ. ἀγγέλλων Πὶ 

1012 αἴ αἴ 48}, αἷ αἱ 1,, αἱ αἱ Ε΄ | τις Εἰ ] προσδοκῶν Ρ 1014 
ἔχων ΒᾺ 101ὅ αὐθπ ΟἿ]. 44, ὉπΠΟῚΒ 1ΠΟ]081, οἷν, 1161 1076 δράσῃ 
σ᾽ ὦ Β. γρ. δράσεις ὦ βυρθιβου. ὃ 1011. εἰμ᾽ Β, εἴμ᾽ 41... εἶμ ἘῸῚ] 
ἀπολλώμην Β ἀπωλλόμην ὃ 1019 ἀμυναϑεῖν] ἘΠ 5]6γ, ἀμυνάϑειν 
᾿1ῦυ1 (ἀμυνάϑην Α) 1080 χρήζξει ΒΗ χρήξεις Ὁ 3 κατορϑήσας 
ΟΟΥΤ. ἢ 1081 γήρως Β ΟΟΥΤ. ἴῃ γῆρας ὃ | τέρμοσιν ΒΙοτηΠο6]4 
1082 οἷα ΕΡΡ οἵα », οἵὰ Α 1088 δ᾽ τ΄οια. | μὸν (ν. τῆ. Τοτί 6κ ν 
ΟΟΥΤ.) 4, μου Β οἱ ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ἢ 1084 ἀκοῦστ᾽ 4, ἀκοῦσϑ᾽ Β, ἀκοῦο᾽ ΠΤ 
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ΑΓΙΓΓ. ἐπεὶ τὸ κλεινὸν ἤλϑομεν Φοίβου πέδον, 108 

τρεῖς μὲν φαεννὰς ἡλίου διεξόδους 

ϑέᾳ διδόντες ὄμματ᾽ ἐξεπίμπλαμεν. 
καὶ τοῦϑ᾽ ὕποπτον ἦν ἄρ᾽ ἔς τε συστάσεις 

κύκλους τ᾽ ἐχώρει λαὸς οἰκήτωρ ϑεοῦ. 

᾿Δγαμέωνονος δὲ παῖς διαστείχων πόλιν 1090 

ἐς οὖς ἑκάστῳ δυσμενεῖς ηὔδα λόγους" 
ὁρᾶτε τοῦτον, ὃς διαστείχει ϑεοῦ 

χρυσοῦ γέμοντα γύαλα, ϑησαυροὺς βροτῶν. 
τὸ δεύτερον παρόντ᾽ ἐφ᾽ οἷσι καὶ πάρος 
δεῦρ᾽ ἦλϑε Φοίβου ναὸν ἐχπέρσαι ϑέλων. 109 

κἀκ τοῦδ᾽ ἐχώρει ῥόϑιον ἐν πόλει κακὸν 

ἀρχαί τ᾿ ἐπληροῦντ᾽ ἔς τε βουλευτήρια 
ἰδία ὃ’ ὅσοι ϑεοῦ χρημάτων ἐφέστασαν 

φρουρὰν ἑτάξαντ᾽ ἐν περιστύλοις δρόμοις. 
ἡμεῖς δὲ μῆλα, φυλλάδος Παρνασίας 1100 

φιτύματ᾽, οὐδὲν τῶνδέ πω πεπυσμένοι, 

λαβόντες ἦμεν ἐσχάραις τ᾽ ἐφέσταμεν 

σὺν προξένοισι μάντεσίν τε Πυϑικοῖς. 

καί τις τόδ᾽ εἶπεν" ὦ νεανία, τί δοι 
ϑεῷ κατευξώμεσϑα;: τίνος ἥκεις χάριν; 110 

ὃ δ᾽ εἶπε. Φοίβῳ τῆς πάροιϑ᾽ ἁμαρτίας 
δίκας παρασχεῖν βουλόμεσϑ᾽ " ἤτησα γὰρ 

πατρός ποτ᾽ αὐτὸν αἵματος δοῦναι δίκην. 
κἀνταῦϑ᾽ Ὀρέστου μῦϑος ἰσχύων μέγα 
ἐφαίνεϑ', ὡς ψεύδοιτο δεσπότης ἐμὸς 1110 

ἥκων ἐπ᾽ αἰσχροῖς. ἔρχεται δ᾽ ἀνακτόρων 
κρηπῖδος ἐντός, ὡς πάρος χρηστηρίων 

1087 ἐξεπίμπλαμμεν 4. ἐξεπίπλαμεν τασῦ. ἴῃ ἐξεπίμπλαμεν Ρ 
1088 ἄρα 4.8 Ε΄ | ἔς τε] Βοίμο, εἰς δὲ 11ὈΥἹ 1098 γύαλλα Α4, γυίαλα 
1], γυίαλαι αὶ α ΒΌΡΘΥ αἷ 50γ. ὃ 1096 κἄν Βὶ αὶ ΒΌΡΕΙ ν 807. ὃ 
1097 τε] τὰ Πθῖβε 1098 9᾽] ἔογῦ. δ᾽ 1099 ἐτάξαντ᾽ 48 ],»}, ἔταξαν 
τ᾿ ι|}] δρόμοις 4, δόμοις ᾽ 1100 Παρνασίας] 1,. Πιπάοτῇ, παρνησίας 
{0171 (παρνησσίας 12) 1101 φιτύματ᾽ 1 50Υ1081, παιδεύματ᾽ |1ὈΥ] 
1102 ἦμεν] Ἡραΐη, ἦμεν Ἰ1ΌΥ] 1108 μάντεσιν Πὶ Τὶ μάντεσι γ᾽] πυϑι- 
κῆς Β, πυϑικε Τ' πυϑικοῖς »ὶ 1104 τόδ᾽] τότ᾽ Ἠργηδηῆη 1108 κατε 
ευξώμεϑα ᾿, κατευξόμεσϑα Β.1,, κατευξόμεϑα Πὶ (σα Ἰηΐτα 9' ΒΟΥ. τη] 10) 

1107 βουλόμεϑ'᾽ 8 1110 ἐφέρετ᾽ Τ αν ΒΌΡΟΙ ἐἔρ 507. Ρ 
1111 αἰσχροῖς] ἴοτὺ. ἐχϑροῖς 1112 κρηπίδος 48. οοττ. γ᾽ 
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εὔξαιτο Φοίβῳ, τυγχάνει δ᾽ ἐν ἐμπύροις" 

τῷ δὲ ξιφήρης ἂρ᾽ ὑφειστήκει λόχος 
δάφνῃ σκιασϑείς" ὃ δὲ Κλυταιμήστρας τόκος 111 

εἷς ἦν ἁπάντων τῶνδε μηχανορράφος. 
χὼ μὲν κατ᾽ ὄμμα στὰς προσεύχεται ϑεῷ" 
οἵ δ᾽ ὀξυϑήκτοις φασγάνοις ὡπλισμένοι 
κεντοῦσ᾽ ἀτευχῆ παῖδ᾽ ᾿Δ4χιλλέως λάϑρα. 
κρούει δὲ πρύμναν" οὐ γὰρ ἐς καιρὸν τυπεὶς 1120 

ἐτύγχαν᾽, ἐξέλκει δὲ καὶ παραστάδος 
κρεμαστὰ τεύχη πασσάλων καϑαρπάδας 

ἔστη ᾽πὶ βωμοῦ γοργὸς ὁπλίτης ἰδεῖν, 

βοᾷ δὲ Δελφῶν παῖδας ἱστορῶν τάδε" 
τίνος μ᾽ ἕκατι χτείνετ᾽ εὐσεβεῖς ὁδοὺς 119 

ἥκοντα; ποίας ὄλλυμαι πρὸς αἰτίας ; 

τῶν δ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς μυρίων ὄντων πέλας 

ἐφϑέγξατ᾽, ἀλλ᾽ ἔβαλλον ἐκ χερῶν πέτροις. 
πυκνῇ δὲ νιφάδι πάντοϑεν σποδούμενος 
προύτεινε τεύχη κἀφυλάσσετ᾽ ἐμβολὰς 1180 

ἐκεῖσε κἀκεῖσ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐκτείνων χερί. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἦνεν᾽ ἀλλὰ πόλλ᾽ ὁμοῦ βέλη, 

οἰστοί, μεσάγκυλ᾽ ἔκλυτοί τ᾿ ἀμφώβολοι 
σφαγῆς τ᾽ ἐχώρουν βουπόροι ποδῶν πάρος. 
δεινὰς δ᾽ ἂν εἶδες πυρρίχας φρουρουμένου 118 

βέλεμνα παιδός. ὡς δέ νιν περισταδὸν 
κύκλῳ κατεῖχον οὐ διδόντες ἀμπνοάς, 

1114 ἀρ’ Ε, ἄρ᾽ τὶ (ἄρ 4),, γρ. ἀεὶ ὑφειστήκει Βαροηβου. ὃ, ξιφήρης 
κρύφιος εἱστήκει Ναοκ 111ὅ ὁ δὲ] Νδθοῖ, ὧν 1101] [ κλυταιμνήστρας 
ΠΌΤ 1111 ὄμα Α 1118 ὁπλισμένοι Β' οοτΥ. ὃ 1119 ἀτευχῆ] 
εὐτυχῆ Εἰ | ἀχιλέως Β 1 λάϑρα (ἀπθίθμη αὐγατῃ ἡ 8 ραπούυμη ροϑῦ ρα) 4 

1120 κρούει} ϑοδίσου, χωρεῖ Ὁγ1 | δὲ] δὴ Ρ̓ 1121 [ογὺ. κάκ 
1128 ἔστη πὶ 4 | ἰδεῖν] γρ. φανείς ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὃ 1126 ὄλυμαν Ρ 
1128 χερῶν ΔΡΟΡΥ. Ῥαγ15., χειρῶν ᾿᾽'. 1180 κἀφυλάσσετ᾽ ὃ (ααἱϊ κἀ 
ΒΌΡΘΥ καὶ Β5011ρ0510), καὶ φυλάσσετ᾽ ΒΥ (᾽ ϑύυρογ ἡ δα. ») 1181 χά- 
κεῖσ] κὰκ᾽ εἶσε 4 κἀν εἴσ᾽ 45 ἀσπίδος νωμῶν κύτος ν6}] ἀσπίδ᾽ εὔκυ- 
πλοὸν νέμων Νᾶυοκ 1182 ἦνεν 4, ἤνυεν γ, γο. ἦμεν (510) ΒΌρΘΥΙΒΟΥ. ὃ 
1188 μεσάγκυλοι ΒΕ ἃ 5ΌΡΘΙ οἷἐ 80Υ. ὃ, μεσάγκυλνπ 1, οὐ Βαρθι 1. 501. 
ἀμφωβολοὶ 4, ἀμδδώβολοι ΒΒ ο ϑᾳροΥ ὦ δ᾽ 5ΒΌΡΘΙ οἱ 801. Ὁ 1184 σφα- 
γῆς ΑΡ, σφαγεῖς ἡ τ᾽ οἵη. 1011, δα. ΗἩογναρίδηδ, αἰΐετῳ [ βουπόροι 
ΑΕ». βούποροι ΒΡΙ 118ὅ δ᾽ οχ. 8.1 δαά. ὃ φορουμένου 11, 
Β60α ορ ἴῃ τ88. 807. ὦ 1180 παιδὸς Β. , ποδὸς Α.1,] νιν Τωῦ, μιν τ᾽ 
περιστάδειν Ρ 1187 ἀναπνοάς 11, 

ἙἘπτρίᾶθ5,) ἀπάιομηδομᾶ. 4 
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βωμοῦ κενώσας δεξίμηλον ἐσχάραν, 

τὸ Τρωικὸν πήδημα πηδήσας ποδοῖν 

χωρεῖ πρὸς αὐτούς᾽ οἱ δ᾽ ὕπως πελειάδες 1140 
ἱέρακ᾽ ἰδοῦσαι πρὸς φυγὴν ἐνώτισαν. 

πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον μιγάδες ἔκ τε τραυμάτων 
αὐτοί 8᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν στενοπόρους κατ᾽ ἐξόδους. 

κραυγὴ δ᾽ ἐν εὐφήμοισι δύσφημος δόμοις 
πέτραισιν ἀντέκλαξ᾽ " ἐν εὐδία δέ πῶς 1148 

ἔστη φαεννοῖς δεσπότης στίλβων ὅπλοις, 

πρὶν δή τις ἀδύτων ἐκ μέσων ἐφϑέγξατο 

δεινόν τι καὶ φρικῶδες, ὦρσε δὲ στρατὸν 

στρέψας πρὸς ἀλκήν. ἔνϑ᾽ ᾿Ζχιλλέως πίτνει 
παῖς ὀξυϑήκτῳ πλευρὰ φασγάνῳ τυπεὶς 1180 

ΖΔελφοῦ πρὸς ἀνδρός, ὅσπερ αὐτὸν ὥλεδε 

πολλῶν μετ᾽ ἄλλων" ὡς δὲ πρὸς γαῖαν πίτνει. 

τίς οὐ σίδηρον προσφέρει, τίς οὐ πέτρον, 

βάλλων ἀράσσων!; πᾶν δ᾽ ἀνήλωται δέμας 

τὸ καλλίμορφον τραυμάτων ὑπ᾽ ἀγρίων. 116 

νεκρὸν δὲ δή νιν κείμενον βωμοῦ πέλας 

ἐξέβαλον ἐκτὸς ϑυοδόκων ἀνακτόρων. 

ἡμεῖς δ᾽ ἀναρπάσαντες ὡς τάχος χεροῖν 

κομίξζομέν νιν σοὶ κατοιμῶξαι γόοις 

κλαῦσαί τε, πρέσβυ, γῆς τε κοσμῆσαι τάφῳ. 1100 

τοιαῦϑ᾽ ὁ τοῖς ἄλλοισι ϑεσπίξων ἄναξ, 

ὁ τῶν δικαίων πᾶσιν ἀνθρώποις κριτής, 

δίκας διδόντα παῖδ᾽ ἔδρασ᾽ ᾿Δ4χιλλέως. 

1189 Τρωικὸν] ἴοτύ. πατρικὸν 1140 οἱ] τοὶ ΒΕ.Ι οἱ ϑιρούβον, ὃ 
1142 τε οἵη. ΠΕ 1148 ὑφ᾽ αὑτῶν (5. ΝοίΒ [ γρ. στεμπόρους 5.ροτ- 

501. ᾧ ] κατεξόδους 48 οοὐτ. ὃ 1144 εὐφήμοις Α 1145 ἀντέ- 
μλαξ᾽ ἐν εὐδίᾳ] β8οτΊρϑὶ (ἀντέκλαγξ᾽ ἐν εὐδίᾳ ἘΘ15Κ6), ἀντέκλαξεν (1, 
ἀντέκλαξεν Τῇ, ἀντέκλαγξεν 7) εὐδία 1100] 1147 ἐκ μέσον αὶ ὦ ϑΌΡΘΥ 
Ο 801. ὃ, ἐς μέσον Πὶ 1148 τι] Πιοηὐπηρ', τε Ἰ1ΥῚ 1149 πρὸς ὀλκήν 
ΒΒ οοΥν. ὃ | ἀχιλέως Β | πιτνεῖ Ἰ1ΌΥ] 1150---δ2 1ῃη ὑθχύῦμ ΟΥ15805 1 
τηᾶγρ. δα. Β 1160 πλευρὰ Μ΄, πλευρὰκ Ῥ, πλευρᾶ γ 1161 αὐτὸν 
ΟΧ τ᾽ ΟΟΥ7. ὃ, δηΐθ απδη 11 ογῶμι Ἰϑοιπϑιη το] απουταὺ Β. ὥλεσεν ΑΕΡ 

1101 5αᾳ. νοῦρῶ ὅσπερ... ἄλλων βυβροούω παραϊῦ Ἡθυτήϑημ, ἀοθ]ονιὺ Ηον- 
γγογάρθη 1162 πιτνεῖ 110 Υ] 1168 τίς οὐ πέτρον 1, 1184 ἀνήλω- 
ται] Ναυοῖς, ἀνάλωται Ἰ10Υ], οὗτ. Β]1α. ἀνήλωται" πεφόνευται 1159 κο- 
μίξωμεν Α | γόους Β΄], γέρον Βὶ γρ. γόοις Βαροιδοῦ. ὃ 1160 κοσμῆσαι 
ΒΒ οἵ ΒΌΡΘΥ κοῦ 801. ἢ, κομῆσαι Α 1101 ἄλλοισι] “Ἕλλησι ῬΟΌΤΘΘ 
1102 ἀνϑρώποισι Α 1108 ἔδρασ 4.18 ᾿᾽ ϑροΥ σ᾽ δαά, ὃ 
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ἐμνημόνευσε δ᾽, ὥσπερ ἄνϑρωπος κακός, 
παλαιὰ νείκη" πῶς ἂν οὖν εἴη σοφός; 116 

ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ ἄναξ ἤδη φοράδην 

Ζελφέδος ἐκ γῆς δῶμα πελάξει. 

τλήμων ὃ παϑών, τλήμων δέ, γέρον, 

καὶ σύ" δέχῃ γὰρ τὸν ᾿Αχίλλειον 
σκύμνον ἐς οἴκους οὐχ ὡς σὺ ϑέλεις" 1170 

αὐτός τὲ κακοῖς [πήμασι κύρσας] 

εἰς ἕν μοίρας συνέκυρσας. 

ΠΗ. ὥμοι ἐγώ, κακὸν οἷον δρῶ τόδε Βγορἢ. 
Ἁ ’ Ἁ Ἕ ’, , εξ -“ 

καὶ δέχομαι χερὶ δώμασί ὃ ἁμοῖς. 

ἰώ μοί μοι, αἰαῖΐ, 111ὅ 
Ε ὦ πόλι Θεσσαλία, διολώλαμεν, 

οἰχόμεϑ'᾽ " οὐκέτι μοι γένος, οὐκέτι 

λείπεται οἴκοις. 

ὦ σχέτλιος παϑέων ἐγώ" ἐς τίνα 

δὴ φίλον αὐγὰς βαλὼν τέρψομαι; 1180 
ὦ φίλιον στόμα καὶ γένυ καὶ χέρες, 
εἶϑε σ᾽ ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ ἤναρε δαίμων 

Σιμοεντίδα παρ᾽ ἀκτάν. 

ΧΟ. οὗτός τ᾽ ἂν ὡς ἐκ τῶνδ᾽ ἐτιμᾶτ᾽ ἄν, γέρον, 
ϑανών, τὸ σὸν δ᾽ ἦν ὧδ᾽ ἂν εὐτυχέστερον. 118 

1166 πῶς οὖν ἂν Ρ 1166 ἤδη ο!. Ρ 1168 δ᾽ ὁ γέρον Ε, 
γέρων Βὶ ο ϑροι' ὦ 501. ὦ 1109 ἀχίλειον Β 1111 πήμασι κύρσας 
(πημασιν ἔκυρσας ΑΛ) οἸΘοιῦ 1. Ὁ. ΚΟΘΙΠΘΥ 1171 54. αὐτή... συνέκυρσα 
ΕΠ. ΗΟΙΖΏΘΥ 1118 ὥμοι] ἰώ μοι μοι Ρ 1174 χεροῖν 17 δώμασι ὃ" 
ΑΒ, δώμασί τ᾽ Εἰ, δώμασιν 1,}} ἁμοῖς Β΄΄,, ἀμοῖς δ᾽ οὔ τασῦ. ἴῃ ἁμοῖς 
Ῥ, ἐμοῖς Ε΄ 1] νεῦρῶ δώμασί ὃ᾽ ἁμοῖς πυβρθοῦδ 1115---τἴ δναπιθγαηῦ 

Ἢ ΤΟΒΟΡ. 45 111 αἷ αἷ 48Β5ὉὈἙ, αἱ αἱ 1, 1110 πόλι] ΑἸα δ, 
πόλις Ἰ1ΌΥῚ 1111 οἰχόμεϑ'᾽ ]1,. ΠΙπαοτέ, ὀχόμεϑ'᾽ Β (ὠχόμεσϑ'᾽ δ), ὠχό- 
με γ.,ΓΓ οὐκ ἔτι Ῥ, οὐκέτι (οὐκέστι 43 Ἰοοο τϑϑουρῦο) μον τέκνα 1 
1178 ἴῃ γ88. 501.  | λείπετ᾽ ἐν Ε1, Ὁ οὐ βυροίβοσ. ὃ 1119 ὦ Β ὦ 

ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὃ | σχέτλια παϑών 1,.Ὁ οὗ βυαρθίβου. ὃ 1180 φίλον Β φίλων 
ΕἸ]. φίλων γ᾽ | βαλὼν τέρψομαι] ἴοτύ. ὄμματος ἀρῶ 1181 φίλον Β ι 
ΒΌΡΟΥ ὁ 864. ὁ 1182 ὑπ᾽ οχ ἐπ᾽ οοὐυὺ. 7, [| ἤναρξ, ΒΌΡΘΙΒΟΥ. γ0. 
ἤπαφε 8Β 1184 τ᾿ ἂν ὡς ἐκ] μὲν οὖν κἀκ (μὲν οὖν κἀ ἴῃ τὰ5.) ΡῚ 
τῶνδε τιμᾶτ᾽ Β 1184 54. οὗτος ϑανὼν ἐκ τῶνδ᾽ (ταΔ]1τὰ ἐκεῖ γ᾽) ἐτι- 
μᾶτ᾽ ἄν, γέρον, μᾶλλον Ἠδγίμπηρ' 

Ἢ Ὲ 
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ΠΗ. ὦ γάμος, ὦ γάμος, ὃς τάδε δώματα ΔΗ ΙΒ Υ. 
Α Ψ᾿ὕ 

καὶ πόλιν ὥλεσας" 

αἰαῖ αἰαῖ, ὦ παῖ, 
μήποτε σῶν λεχέων τὸ δυσώνυμον 

ὥφελ᾽ ἐμὸν γένος ἐς τέκνα καὶ δόμον 1190 

ἀμφιβαλέσϑαι 

“Εομιόνας ᾿Αίδαν ἐπὶ σοί, τέκνον, 

ἀλλὰ κεραυνῷ πρόσϑεν ὀλέσϑαι, 
7 τὰ ΔΛ ΄, κ μηδ᾽ ἐπὶ τοξοσύνα φονίῳ πατρὸς 

αἷμα τὸ διογενές ποτε Φοῖβον 119 
κ 2 » 2 Κ 

βοοτὸς ἐς ϑεὸν ἀνάψαι. 

ΧΟ. ὀττοτοτοτοί, ϑανόντα δεσπόταν γόοις ΒίγορΡἢ. 

νόμῳ τῷ νερτέρων κατάρξω. 

- 
ΩΣ ΠΗ. ὀττοτοτοτοί, διάνδιχ᾽ ὦ τάλας ἐγὼ 1900 

γέρων καὶ δυστυχὴς δακρύω. 

ΧΟ. ϑεοῦ γὰρ αἶσα, ϑεὸς ἔκρανε συμφοράν. 
ΠΗ. ὦ φίλος, δόμον ἔλειπες ἔρημον, 190 

[ὥμοι μοι, ταλαίπωρον ἐμὲ] 

γέροντ᾽ ἄπαιδα νοσφίδας. 
ΧΟ. ϑανεῖν ϑανεῖν δε. πρέσβυ. χρῆν πάρος τέκνων. 

1186 ὃς] ὡς Β 1187 πόλιν] ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, πόλιν ἐμὰν 110τ1 [ ὥλεσας 

ὦὥλεσας ἀμάν Ἡργήδηῃ, δὖ οἷν. 1174 1188 αἰαῖ αἰαῖ] αἷ αἷ (αἵ ᾿ 

Ε΄, αἱ αὐ 1) ὃ ἔ (ὃ ἔ 4.8) Ἰύρτὶ 1190 ὥφειλ᾽ Β1,} ὥφελ᾽ ὃ 1 ἴον. 
ἐς τέκνα καὶ δόμον ὥφελ᾽ ἐμὸν γένος 1192 ἑρμιόνας Β' αν ΒΌΡΕΙ ας 
801. ὃ | τέκον Βὶ ν ροβὺ καὶ 884. ὁ 1190 Φοῖβον] Βαῖπθβ, φοίβου 
1100] 1191 .--- 99 πο βο]υμη -- 1218 ---1ὅ, 564 οὐΐδιῃ --- 1200 86. 
1191. 1200 ὀττοτοτοτοί Α΄, ὀττοτοτοτοῖ ΒΒ, ὀττοτοῖ ὀττοτοῖ (1200 561η6] 
ὀττοτοῖ) 1], ὀττοτοτοῖ [,, ὀττοτοὶ ὀττοτοὶ Ρ 1198 δεσπότην ΠΡ 
1199 τῷ ΒΙ͂, τῶν Υ | κατάρξομαι 1, οὔ ϑιρθύβου. ὃ 1201 διάν- 
διχ᾽ ὦ) Ἠρϊπβορίμ, διάδοχα δ᾽ ὦ Ε΄, διάδοχα γ (1μ 8 ταϊδίατη νϑύβαθο 
ονδημ!ῦ τῶ αὖ 8Βο01ὰ νρῦῦῶ τάλας ἐγώ Δρρδιϑδῃί) 1202 γέρων παι- 
δοστερὴς Ἠροτηβδοοίῃ | δακρύων τυὖ' νΙἀθίαν 1, 1204 συμφοράς Ρ 
1206 ὦ] ἰὼ Α (τοβου. 45) 1, ἔλειπες] ἔλιπες Ε (πὶ Β 501846 ᾿1ϑγᾶθ 1 
πες τοϑίδῃθ) [ ὦ φίλος, ἔλειπες ἐν δόμοις ἔρημον Ηατύυπρ' (ἔλειπες ἐν 
δόμῳ μ᾽ ἔρημον Ἠδηπδημη) 1206 ὦὥιμοι 4, ὦ μοι Β' " βᾶρεον ἦἾ 501. ὃ, 
ἰώ μοι Ῥ Ὶ ταλαίπορον Βὶ | νϑήϑυμῃ ἀο]ονιῦ Μαϊῖαθ 1208 ϑανεῖν 

ϑανεῖν 1], ϑανεῖν γ᾽ (ἢ 1 Ἰηϊ ]ὰτἢ νούβαβ ουϑηθῦ, 564 πὰ ϑανεῖν 
Βραυατη 680) [ χρῆν Πρρ, χρὴν 48}, χρὴ 12] τέκνων Α 1, τέκνον 

8. οὔ τηὰῦ. ἴῃ τέχνων 17, τῶν σῶν τέκνων 
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᾿ ΠΗ͂. οὐ σπαράξομαι κόμαν, 
᾿ οὐκ ἐπιϑήσομαι κάρᾳ 1210 

κτύπημα χειρὸς ὀλοόν; ὦ πόλις πόλις, 
| διπλῶν τέκνων μ᾽ ἐστέρησε Φοῖβος. 

[ 3 Ἁ 2 Ἄ - - ΧΟ. ὦ κακὰ παϑὼν ἰδών τε δυστυχῆ γέρον, ΘΗ ΒΟΥ. 

τίν᾽ αἰῶν᾽ ἐς τὸ λοιπὸν ἕξεις: 191 ὅ 

᾿ ΠΗ͂. ἄτεκνος ἔρημος. οὐκ ἔχων πέρας κακῶν 

διαντλήσω πόνους ἐς “Ἅιδαν. 

ΧΟ. μάτην δέ δ᾽ ἐν γάμοισιν ὥλβιδσαν ϑεοί. 
ΠΗ. ἀμπτάμενα φροῦδα πάντα κεῖται 

κόμπων μεταρσίων πρόσω. 1290 

ΧΟ. μόνος μόνοισιν ἐν δόμοις ἀναστρέφῃ. 

ΠΗ͂. οὔτε μοι πόλις πόλις, 

σκῆπτρά τ᾽ ἐρρέτω τάδ᾽ ἐπὶ γαῖαν, 
σύ τ᾽, ὦ κατ᾽ ἄντρα βρύχια Νηρέως κόρη, 
πανώλεϑρόν μ᾽ ὄψεαι πίτνοντα. 199ὅ 

ΧΟ. ἰὼ ἰώ" 
,’ ’, , 3 ἤ 

τί κεκίνηται; τίνος αἰσϑάνομαι 

ϑείου; κοῦραι, λεύσσετ᾽ ἀϑρήσατε" 
δαίμων ὅδε τις λευκὴν αἰϑέρα 

1209 σπαράξομαι 1210 ἐπιθήσω Β 1 κάρᾳ] οἸπη Ἡθηηδηη, 
ἐμῷ κάρᾳ Ἰ1θτὶ 1911 χτύπτημα (η ἴῃ γ88.)  | χειρὸς ΘΧΒΙΌΘΥ6 ἀ1οἷ- Ὁ 
ΟΤῸΥ α, 568 ἀπσθίατη, χερὸς 7| πόλις πόλις] οἸῖτπη Ἠθηιήϑηπ, πόλις ΠΌΤ] 

[1912 ἐστέρησ᾽ ὁ 7 1214 ἰδόν Α οοττ. 45 δυστυχῆ] Ε΄. Οα. Βομιιίας, 
᾿ δυστυχὴς 1ὈΤῚ 1215 εἰς ἴῃ Υϑ88. Ὁ 1217 διαντλήσομαι Ῥ | ἐς ΕΚ, 
εἰς τ [Δ4ιδαν] ἀΐδαν 10 1218 γάμοισιν 1}, γάμοις ᾽ 1219 πάντα 
φροῦδα Ῥ [ ἀμπτάμενα τἀμὰ φροῦδα πάντα Ἠδτίαπρ (φροῦδα τἀμὰ 

Ι πάντα Ἠδττηδηη) | κεῖται] ἀνεῖται Μυδβρτανοθ, ἔοτί. ἀφεῖται 1290 κόμ- 
'πῶν μεταρσίων]) ΠοΙθκ6, κόμπῳ μεταρσίῳ 1100] 1221 ἀναστρέφων Β 
ἢ ΒΌΡΟΥ ὧν 501. 1222 οὔτε] οὐκέτι Εἰ, οὐκ ἔτι Ῥ | οὐκέτ᾽ ἔστι μοι 
᾿πόλις (Βο1η6}) ΗΘΙΤΉ8ΠΠ 1228 ἐπὶ γαῖαν ἀο]οί Βυγρθθ, σκῆπτρα τάδ᾽ 
ἐρρέτω ᾽πὶ γᾶν Ἠδηγίδηπ, ἔοτύ. σκῆπτρα τάδ᾽ ἐρρέτω πέδοι 1224 οτη. 
 τηΐϑυ. νϑυβιβ δα. ρ| βρύχια] 5οΥΡ81, νύχια 1101Ἰ (νυχία Βὶ ἡ βαρεῖ υ 
Β0Υ. ὃ), ρἷοββ. βύϑια ϑῦροὺ νύχια 501. Εἰ, γρ. βύϑια ἴπ τηϑῖρ. ἃ 
κόρα 17, οοΥΥ. ἴ 1226 πίτνοντα α, πιτνόντα 4 πιτνοῦντα 1,0, 
πιτνῶντα Εἰ | πρὸς γᾶν δἀαυπὺ 110τ], ἀδ]ονιῦ ΘΙ α]ῸῪ 1227 χοῦραι 
Α58Β, κούρα Α4, κόραι ΕΠ Ρ ϑαρογβου. ὃ, κόρα α | λεύσσετ᾽ 1,, λεύσετ᾽ 
ΑΒΡ, λεύσατ᾽ Ε΄ | ἀϑροίσατε 4 οοτΥ. 4, ἀϑροίσετε Ρ 1228 γρ. 

λευκὸν αἰϑέρα ἴπ τηᾶτρ. α 
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πορϑμευόμενος τῶν ἱπποβότων 

Φϑίας πεδίων ἐπιβαίνει. 1280 

ΘΕΤῚΣ. 

Πηλεῦ, χάριν δοι τῶν πάρος νυμφευμάτων 

ἥκω Θέτις λιποῦσα Νηρέως δόμους. 

καὶ πρῶτα μὲν δὴ τοῖς παρεστῶσιν κακοῖς 

μηδέν τι λίαν δυσφορεῖν παρήνεσα᾽" 

κἀγὼ γάρ. ἣν ἄκλαυτα χρῆν τίκτειν τέκνα, 128 

ἀπώλεσ᾽ ἐκ σοῦ παῖδα τὸν ταχὺν πόδας 
᾿Αχιλλέα τεκοῦσα πρῶτον ᾿Ελλάδος. 
ὧν δ᾽ εἵνεκ᾽ ἦλϑον σημανῶ, σὺ δ᾽ ἐνδέχου. 
τὸν μὲν ϑανόντα τόνδ᾽ ᾿4χιλλέως γόνον 

ϑάψον πορεύδας Πυϑικὴν πρὸς ἐδχάραν, 1210 

Δελφοῖς ὄνειδος, ὡς ἀπαγγέλλῃ τάφος 

φόνον βίαιον τῆς Ὀρεστείας χερός" 

γυναῖκα δ᾽ αἰχμάλωτον. ᾿ἀνδρομάχην λέγω. 
ΜΜολοσσίαν γῆν χρὴ κατοικῆσαι, γέρον, 

᾿Ελένῳ συναλλαχϑεῖσαν εὐναίοις γάμοις, 124 
καὶ παῖδα τόνδε τῶν ἀπ᾽ Δ4ἰακοῦ μόνον 

λελειμμένον δή" βασιλέα δ᾽ ἐκ τοῦδε χρὴ 

ἄλλον δι᾽ ἄλλου διαπερᾶν ΜΜολοσσίας 

εὐδαιμονοῦντὰς" οὐ γὰρ ὧδ᾽ ἀνάστατον 
γένος γενέσϑαι δεῖ τὸ σὸν κἀμόν, γέρον, 1280 

Τροίας τε᾿ καὶ γὰρ ϑεοῖσι τἀκείνης μέλει, 

1229 οἵη. Ρ 1ῃΐϑυ νϑυβαβ 88. » [| πορϑμευόμενος [2,, 568 ευό ἴῃ 
γϑϑ. Βου. ἡ 1181- 82 ονδπαθγπηῦ ἴῃ 4 γΘΒΟΥ. “443, 564 1282 δὐϊδιη 5011Ρ- 
ἤυτῶ 45 οδνδηῦμῦ, αὐ ΟΌΥΘΙΩ 8118 τη 8 ΠΌΠΟ ΨΥ. 1πΠ 1Π|0 ΤηΘΥΡῚΠΘ 86- 
αἸα1ῦ Ῥγὸ ἥκω Βουθθπβ ἦλϑον 1281 σοι] Α. Ρ]αἰῦ, σῶν 1101 1282 δὴ 
1,, σον ἡ ] παρεστῶσιν Αἱ, παρεστῶσι γΥ 1284 συμφορεῖν Εἰ | ἐπῃ- 
νεσα Ρ 1286 ἄκλαυτα χρῆν] ἄκλαυτ᾽ Α4α, ἄκλαυστ᾽ Υ  ἐχρὴν 48, 
ἐχρῆν γῦ | τίκτειν ογὰ. ' ϑυρτῶ νϑύβαχῃ 88. ρ 1286--49 οι. α 
1280 παῖδασ 4 σ᾽ ἄθρΊοτο νο]αϊβθθ νιἀθῦασ 43 1287 ἀχιλέα Β | ἴον. 
τεκοῦσ᾽ ἄωτον 1288 οὔνεκ᾽ ἸΙΌΥ] [ ἔονύ. ἐκδέχου 1289 ἀχιλέως Β 
1240 πρὸς] ἐπ᾽ Κὶ 1241 ἀπαγγέλλῃ Ε΄ οὔ οΧχ ἀπαγγέλλει οοΥΥ. 1, ἀπ- 
αγγέλη Α Ῥ, ἀπαγγέλει Β ἢ ΒΌΡΘΙ ἐἐ 500. ὃ 1244 χρὴ Εὖ' οὐ ταῦ. ἴῃ 
χρῆν 1,, χρῆν Α Ῥ, χρὴν Β΄] κατοικίσαι 1, 1245 εὐναίοις 6Χ εὐναίαν 
ΟΟΥΤ, 1240 τῶν] Βαιηθθ, τὸν [101] (τῶνδ᾽ «1 6) 1241 βασιλείαν 
Β ἐα ΒΌ} 61 είαν 580. ὃ | δ᾽ ἐκ] κάκ 1,] χρὴ] δεῖ Η 1348 ΜΜἝμολοσσίας] 
Τιοηὐϊηρ, μολοσσίαν Ἰ1ΌΥῚ 1249 οὐ] οὐδὲ "αὶ 1260 δεῖ] δὴ .Ρ, ἴονί. 
χρὴ 1201 τἀκείνης] Τιϑηὐηρ, κἀκείνης 1101Ἱ (κἀκείνοις Ε) 



ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ δΡ 

καίπερ πεσούσης Παλλάδος προϑυμίᾳ. 

σὲ δ᾽, ὡς ἂν εἰδῇς τῆς ἐμῆς εὐνῆς χάριν, 

[ϑεὰ γεγῶσα καὶ ϑεοῦ πατρὸς τέκος .] 

κακῶν ἀπαλλάξασα τῶν βροτησίων 198 

ἀϑάνατον ἄφϑιτόν τε ποιήσω ϑεόν. 

κἄπειτα Νηρέως ἐν δόμοις ἐμοῦ μέτα 
τὸ λοιπὸν ἤδη ϑεὸς συνοικήδσεις ϑεᾷ" 

ἔνϑεν κομίζων ξηρὸν ἔκ πόντου πόδα 

τὸν φίλτατον σοὶ παῖδ᾽ ἐμοί τ᾿ ᾿Ζχιλλέα 1260 
ὄψει δόμους ναίοντα νησιωτικοὺς 

Δευκὴν κατ᾽ ἀκτὴν ἐντὸς Εὐξείνου πόρου. 

ἀλλ᾽ ἕρπε ΖΙιελφῶν ἐς ϑεόδμητον πόλιν 
νεκρὸν κομίζων τόνδε. καὶ κρύψας χϑονὶ 

ἐλϑὼν παλαιᾶς χοιράδος κοῖλον μυχὸν 120 

Σηπιάδος ἵξου" μίμνε δ᾽, ἔστ᾽ ἂν ἐξ ἁλὸς 

λαβοῦσα πεντήκοντα Νηρήδων χορὸν 

ἔλθω κομιστήν σου" τὸ γὰρ πεπρωμένον 

δεῖ σ᾽ ἐκκομίξειν" Ζηνὶ γὰρ δοκεῖ τάδε. 
παῦσαι δὲ λύπης τῶν τεϑνηκότων ὕπερ" 1210 

πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισιν ἥδε πρὸς ϑεῶν 

ψῆφος κέκρανται κατϑανεῖν τ᾽ ὀφείλεται. 
ΠΗ. ὦ πότνι᾽. ὦ γενναῖα συγκοιμήματα, 

Νηρέως γένεϑλον, χαῖρε᾽ ταῦτα δ᾽ ἀξίως 

σαυτῆς τε ποιεῖς καὶ τέκνων τῶν ἐκ σέϑεν. 121 

παύω δὲ λύπην σοῦ κελευούσης. ϑεά. 

καὶ τόνδε ϑάψας εἶμι Πηλίου πτυχάς. 
οὗπερ σὸν εἷλον χερσὶ κάλλιστον δέμας. 
κἀτ᾽ οὐ γαμεῖν δῆτ᾽ ἔκ τε γενναίων χρεὼν 

1952 προμηϑία 1} ϑαρογϑοῦ. ὃ 1264 500]. ἐν τοῖς πολλοῖς 
τῶν ἀντιγράφων οὐ φέρεται ὁ ἴαμβος ] ϑεᾶ 1Χ,ϑ,Ρ[0ΗΡ τόκος ΤΡ 1256 τε] 
σε ΒΒ 1251 ἐμοῦ] ὁμοῦ 4 1258 ἤδη] ἤδη καὶ Ρ] ϑεᾷ)] ϑεῷ 17, αὖ νἱά. 

1200 ἀχιλέα Β 1261 ναίοντας 1,1} οοΥγ. ἴ} 1909 χατ τ Ὁ 
ἐπ᾿ ».} ἀξένου Οονοῦ | πόρου οΧχ πόντου οοΥΥ. Βὶ πόντου ΒΌρΘΥΙΒοΙ. ὃ 
1206 παλαιὰς 1 οοΥτ΄. ἢ 1266 μεῖνε ὦ ἀλλ 4 1267 νηρηΐδων 
ΠΌΤ (νηρηιάδων αὐ 1208 κομιστήρ Βὶ ἥν ΒΌΡΟΙ ἤρ 501. Ὁ 1271 πᾶσι 
Ρν δαὰ. »  ἦδε 4 1212- -88 ἀοδαηὺ ἴῃ ἃ 1212 κέκραται Ρ, 
πέχρανται ὶ ν ἀοΊογα νο]υϊῦ ὃ | τ᾽ οἵω. Ε1, δά. 1 1318 ποτνί Α, 
πότνια Ῥ 1276 τε οἵη. ΚΕ 1276 παύω] παύσω 43 (6 πῦμπο δνδ- 
010) Δ (αὖ ναοί) Ο' λύπης Β' ἣν βαρθυβου. ὃ 1211 πυλίου Εἰ οἱ 
ΟΟΥΤ, ἴῃ πηλίου Β] πτύχας 1101 1279 κατ᾽ Βὶ κᾶτ᾽ ὃ] δῆτ᾽] ἴοτῦ. ϑὴν 
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δοῦναί τ᾽ ἐς ἐσϑλούς, ὅστις εὖ βουλεύεται. 1280 

κακῶν δὲ λέχτρων μὴ ᾿πιϑυμίαν ἔχειν, 
μηδ᾽ εἰ ξαπλούτους οἴσεται φερνὰς δόμοις: 
[οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν πράξειαν ἐκ ϑεῶν κακῶς.] 

ΧΟ. πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 

πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι ϑεοί" 128 

καὶ τὰ δοκηϑέντ᾽ οὐκ ἐτελέσϑη, 
τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε ϑεός. 
τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

1280 τ᾽ ἐσσϑλούς 1,, τ᾽ ἐσϑλούς Β,, ἰοτύ. τ᾽ ἐς ἐσϑλῶν | βούλεται 
ΕἸ, βαρουβου. ὃ 1281 δὴ Ῥ δὲ ρ»] πιϑυμίαν 4. ᾿πιϑυμίαν Β' ας ΒΌΡΕΥ 
αν 801. ὃ 1282 ξαπλούτους]) ζαχρύσους ϑίον. ἢ. 72, 8 | εἴσεται 1, 
φερνὰς ὁχ φρξνας ΟΟΥΤ. }} δόμους Β' οἷς ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὃ 1288 πράξειαν 

ἐς τέλος κακῶς ϑἴοῦ. Η. 70.10 αὶ Βῦπο ν. ἔγαρτηθηΐο Απέϊορϑο (218 Ν.) 
Θαϊαηρὶῦ, δα αὐδη [Δ Ὀυ]αηὴ Θὰπὶ ΔΌ] ραν Ηδγύαπρ ἰ κακῶς Β λῶς 
ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὃ 1284 δαιμόνων 1 οοττ. 1286 ἀέλπως Β τ ἴπ- 
βουαῦ ὃ 1286 δοκηϑέντα τ᾽ οὐ Π', 1281 εὗρε 110 1288 τόδε] 
τόδε τὸ ΒΗ Ιπ ἢπο ἀνδρομάχης τέλος Β, τέλος ἀνδρομάχης Ε,, εὐρι- 
πίδου τέλος ἀνδρομάχης [,, τέλος εὐριπίδου ἀνδρομάχης Ῥ, Βα θΒοτιρίϊο 
αθροϑοῦ ϑαὺ θνυϑηαιῦ ἴῃ 4 



᾿ 

ἌΡΕΙ ΝὮΕΧ 

οοπιθοίαυδϑ τσ οοΥΐαϑ ΘΟΠ ΓΙ Π 615. 

᾿ 

Ατρίη. 11π. ὅ πρῶτον] πρότερον ΤιΔΒΟΔΥ5, 17 οὗ 6ΧχΧ 4 τὙϑοῖρΊ θη 
ἄθθβϑθ πΠῸΠ ῥῬϑιοϑδ ραϊαὺ Εἰ. Βομγαγῦζ, δηΐθ 22 Ἰθοῦηϑτη βισηϊῆοαῦ ΚίγοΗ- 

᾿ΒΟΙ͂ ((απ86 βοασπαηύατ Δριτ θη] ΑὙἸϑθορ 8 61 βαπὺ {γαρτηθηύστη οδριΐθ 
᾿ ἐσαποῦτη “), 2ὅ ἔτι δὲ Ηδητηδηη, 28 εὖ] ἔτι Βουρκ 

Ιῃ Ῥϑυβοῃδυιτη 1π4]166 τροφός ρῖοὸ ϑεράπαινα 5οΥἹ10 ΕἸΤΉΒΙΘΥ 
Υ. ὁ δυστυχεστέρα Τιϑ5οα 715 [| νῦν δ᾽ αὖ τίς ἄλλη δυστυχεστέρα 

ἨΘΥΤΉΒΠΠ 9 ἐπεῖδον ΝΆΌΘΥ 
24 ἄρσεν᾽ ἕνα τίχτω Βαγπθ5 [ ἐντίκτω γόνον Βγῦποκ 27 προῦ- 

σηνὲ ῬΊθυύβοη, παρῆγε Μύβρτανθ, ποτ᾽ εἶχε ΦΔοοῦ5, προσῇε ἘΠΤΉ5]6Υ, πως 
ἦρε (Ο]Ίτὰ εἶχε) Νάθοκ, προσῆλϑε Ἐ᾿. αα. ϑομτηϊάθ, πῶς ἦγε ν6] ρούϊιβ 
γ᾽ ἔβοσκε Ο. ΒΌΒΟΒΘ 

88---89 τίϑημ᾽ ἄπαιδα, βούλεται δέ μὲ κτανεῖν, οθύθη]5 ἀρ] οὐΐβ, 
ΚΙ ΚΟΗΌοΥρ 80 54. τὸ πρῶτόν τ᾽.. νῦν τ᾽ Ἠαδτίυῃρ 1ηΐου συ. 87 
οὖ 89 ΠΟΡΠΠ]]ΟΒ νθυϑι8 πύου ο1556. ραΐαὺ ΠιΘαύβοῃ 88 οὐκχτίνειν ((. 6. 
οἱ ἐκτίνειν) ΒΘάΠδτη 

48 βα. ἀοΙ]οὺ ΚΙ ΚΘΗ Υσ' 
ὅ0 παιδί τ᾽ οὐχ οἷός τ᾽ 1,. ΠΙπάοτῇ 51 δίκας Οονοὶ 52 ὅς 

ποτ᾽ Ἠθυτηθηπ ὅ8 ὃν κτείνει (οὖ δηΐθα ἣν) ΠΟΌτΘο, οὑκχτίνειν (1. 6. 
οἱ ἐκτίνειν) ΒαάΠδτα 54 ἐξιώμενος ΤιοΘηὐϊπρ᾽, τηϑ]τη ἐξακούμενος 
ὅ458.. ἀο]οῦ ΚΙ ΚΘΗ ΘΥρ' ὅθ ἐγὼ γὰρ Ηαετίυηρ 

61 φοβουμένη μέν, εἴ τις αὔτ᾽ αἰσϑήσεται Ἠδγνοτάθῃ 69 χκτα- 
νεῖν Νδθοκ 

10 πέπυσϑε 1,. Θιηδοτῇ 10 πατήρ μ᾽ Ἠθγνθγάθη {158α. Αη- 
αἀγοτήϑοῆδθ ΟἸτη ἐσ θαθθαὺ ΚΙΤΟΠ ΒΟΥ 

80 νωϑὴς ἐκεῖνος ΘΧ 5080]. γέρων ἐκεῖνος : ἀντὶ τοῦ νωϑὴς βρα- 

δύς, αὐοᾶ τοΐετὺ δὰ νωϑής: βραδύς, ῬοΌτΘΘ, χρόνιος ἐκεῖνος Ηθίτη- 
ΟΒβορϑίβ [ .,γ᾽ 51 δδβοὺ δἀάθηάυση, τϑούϊαβ βου ουθίασ γέρων ἐκεῖνός γ᾽ “ 
ἨδυτηδηῈ 82 μῶν σοῦ δοκεῖ σοι Ι5Κ6 [ ἄγγελον ΟΔΤΩΡΘΥ 88 ϑέ- 
λοις ἂν Ἠατίυηρ 84 τί δ᾽ εἶτα Ἡδητηδηη 

.94 γυναιξὶν ἄλγος Ἠαγίυηρ, γυναιξὶ μέμψεις Ἠδογποτάθῃ, γυναιξὶ 
μέμψιν ταδνα]ὺ Β.. ΡΥηΣ [τῶν] πᾶν ϑδάϊιηπθ)]ον [ παρεστώτων γόον 

᾿ς ἨΟΪΖΠΘΥ 

100---102 ἀρΙοθαὺ Ηδυίυαῃρσ 102 Βῦπο γ. δΐαϊββθ Δ ΘΧΘΙΏΡΙΘΥΙ 
Θἰὰ8 5080]. αὰἱ δα τελευταίαν γν. 101 δἀποίεανοτῦ ἡμέραν δηλονότι ρυΐαῦ 
ΕΒ 70}.}.: 1) 108 οὐ γέρας (νγ6] γάνος) Νδῦοῖϊς 
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112 καὶ πέσεν ὈΥ]ΘΗΌΥΟΘΙΚ 118 λείπεις] ἕογτί. λήγεις 119 ποτὶ 

τὰν Τιοηὐηρ' 
122 συνέλασσαν ΒΑΥΤΘ5 128 τλᾶμον ΑἸάϊπδ 128 5βᾳ. τλᾶμον᾽ 

.ς ἐοῦσαν] μοῖραν... ἐχούσας ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ 124 διδύμων μόνον ὄντ᾽ ἐπί- 
κοινον Οὐ. Βύβοιθ, διδύμων τὸν ἐόντ᾽ ἐπίκοινον ϑΟΒυϊηδοπου, διδύμων 
ἐπίκοινον ἕπουσαν Ἠο]Ζηοι | (ἐπικοίνων ἐούσᾳ 6156) [ ἐούσα Ἀ. ΚυάιιΒθ 

181 καιρὸς] ἴοτύ. κέρδος 131 πόλεος, ὙΘΥΒῸΙ ῬΙΌΧΙΙηΟ δά ά6Πη5, 

Βοίπθ 188 5ᾳ. οὐ σῶν φίλων τιν᾽ εἰσορᾷς, ὦ Ἠανίυηρ 139 τῶν 
σῶν ἨθΥδΔΉη 

140 πάμπαν τάλαινα οἸῖτη Νδθοῖκ 142 δεσποτῶν φόβῳ δ᾽ ἐμῶν 
οΟἸὰ Νῶυοῖκ 148 54. σὸν δ᾽ ἔνδοϑεν οἶχτον φέρουσα τυγχάνω Ἠδτ- 
ὑπηρ,, τόδε σὸν οἴκτῳ φέρουσα δυστυχές Ο. Βυβοῃθ 144 οἴκοι φύρουσα 
Βούβο | οἴκτῳ] σκότῳ Βαάμδηι κόλπῳ φέρουσα κρύπτομαι ἨθΙτηδβοοίῃ ᾿ 
στέγουσα τυγχάνω ἨΟΪΖΗΘΥ 146 παῖς ἁ τᾶς Ἠροτητηδπη | τᾶς ἀοϊοί 
Ηδυύαηρ 14δ5α. Ζιός μ᾽ ἴδῃ σοὶ μὲν εὖ φρονοῦσαν Εἰ. αὐ. ϑομιητας 
140 εὖ σοί μ᾽ ἴδῃ φρονοῦσαν 1,Θηἰηρ,, σοί μ᾽ ἴδῃ συνοῦσαν Νάυοξκ, συμ- 
φρονοῦσαν εἰδῇ ΟἸἹ᾽πι ΘΟΠΙΟΙ ΘΔ | ἴδη] εὕρῃ ἨθΥτηδηη 

164 ἡμᾶς μέν, ἣν τῆσδ᾽ ἀνταμείβωμαι ϑοΙά]ογ, ὑμᾶς μὲν οὖν τοι- 
οισίδ᾽ ἄντομαι οἸῖτα Νῶθοκ 

100 ψυχὴ) φύσις 6Χ 5080]. ϑΟμθηκὶ, ὀργὴ ν6ὶ ὁρμὴ 4. ἨΘΙΠΒΟΒ, 
εὐχὴ ἩΟΙΖΠΘΙ 167 σπείρουσαν] ῥαίνουσαν ν6] σπένδουσαν Ἠδγπογάθη 

109 οὐδὲ Τρῳὰς (γ6] Τρῶες) γ᾽ ΔΙΟΚΘΏΔΟΥ, ὁ ξἕάχρυσος Μαγκ]αηα, οὐδὲ 
ΜΜυσὸς Βοίμθ, οὐδὲ Ῥῆσος Οδτηρου, οὐδὲ Μίησὶς Ἠατίαηρ, ὁ πολύχρυσος 
Ηρυνογάθη, οὐ Χρύση (Χρύση οὐτὰ Ῥρούϊο) ᾽στιν (ν61] τάδ᾽) Βαγίμοϊ]α, 
οὐ Φρυγῶν τις ΟἸΐτη ΘΟμΙΟΙΘΡδΙη, οἱ ῥύσαιντ᾽ ἂν Ε΄. αι. Βομτηϊαξ, οὐδὲ 
Φοῖβος δ οΙ] ΡΥ 

118 τοιοῦτον γὰρ τὸ Ἠατγυηρ 111 ἔσφρες ΝΩΌΟΥ 179 εὐγενῆ 
Κύπριν 6Χ 5080]. ΥΠ] δον (εὐνῆς τέρψιν 5610]. Θιηο παν Εἰ. ὅομναγἐ 2) 

181 τι] τὸ 8) θηϑου, τον )ΟΌΤΘΘ 180 ἔγωγε [ιΘηὐ]πηρ’ 
190 πικροὶ πικρῶς φέρουσι τῶν ἐλασσόνων ΟἸϊτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΙ 

194 τῆς Πακαίνης ἡ Φρυγῶν μείξων ΟδμΐοΥ 196 τύχη 9᾽ ὑπερϑεῖ 
ΤΠ ΒΟΔΥΒ, τύχῃ ὃ᾽ ὑπερϑῶ Πδτάϊοπ, τύχη 8᾽ ὑπάρχει ΠδΙΒΚα, αὐτὴ δ᾽ 
ἐπράϑης Ἠδγνοιάθη, τύχῃ 9᾽ ὑπείκει Α. ΒδδΥ τῶν σῶν 9᾽ ὑπερϑεῖ 
τἄμ᾽, ἐλευϑέρα τ᾽ ἐγώ Ο. Βυβομθ, τύχῃ σὺ πορϑῇ κἄμ᾽ ἐλευϑέραν ὁρᾷς 
ὙΊ6111, αὐχῶ σ᾽ ὑπερϑεῖν ἤ μ᾽’ ἐλευϑέραν ὁρᾷς ἨοΙΖποΥ | γ᾽ ὑπερϑεῖ κοὐ 
ἨοΟΙ]δηα6υ 190 ἤ που νέῳ ἩργποΙάθῃ 1917 κάλλους (ν6] γονέων) 
τε Ἐβίβίζθ, πόρων τὲ ΤιΘηὐηρ', γένους τε ΘΟΡΥΘΘ, πάσεώς τε Ἠουβιηδῃ ὶ 
ἤθη νΘΥΒΌΤ ν6] ροϑῦ 194 ν6] ροίαβ δηΐθ 192 1ηϑουὺ Βούμθ, υϑ] ᾿πέθυ 
198 οὐ 194 ροῃιὺ γν6] ἄθὶϑῦ ορΥθθ, ααὶ δαάβουιθιῦ:  , γ6] 1 νΘΥΒ5. γ6] 
194--9ὔ ἀ6]6 Πα]. ΤΟΪΘΥΔΙῚ ροββϑθηῦ, 851 510 οο]]Ἱοοδγθύαν ὑούαβ Ἰοουδβ: 
199---204, 196--198, 194---195“" Ῥοβὺ 198 νϑυϑιιπὶ 1  ἀ1556 ρα εὐ 
Η. Ηΐγ26] 199 παῖδας αὐϑέντῃ τέκω; ΠΟΙΖΗΘΥ 

208 γάρ] γοῦν Βεοάμδιη [[Ἑκτορός γ᾽ Φ8ο005 Ἕλληνες εἴνεχ᾽ Ἔκχ- 
τορος, ἀο]οίο ν. 204, ΤΕ, αὰ, Βομηηαῦ Ῥοϑὺ 208 νϑυβϊη ΘΧΟΙ 1556 ρΡὰ- 
[αὺ ΠΙπάον 200 ἀλλ᾽ οἱ ϑοιίσου, ἀλλ᾽ ἡ οἸτη Δ] οκθπδου [ ἀλλὰ 
ξυνεῖναι Ἡθαί | ἀλλ᾽ εἶ ξυνεῖναι. .᾽πιτηδεία, κόρη ΜΝ ΔΙοΟΙκοπδοΥ [ ἀλλ᾽ οὐ 
ξυνεύνῳ δὴ Τ᾿, ὅτι. Βομηαϊαῦ [νϑυβαχη βϑοϊαα!ῦ Νὅαοκ, δηΐθ 206 ροπὶὶ 
ΠΟΪΖΠΟΥ 207 φίλτρον δέχου τόδ᾽ Βυγροθ, φίλτρον δ᾽ ἔρωτος Ε΄. αα. 
ΟΒτηα, φίλτρον δοκεῖ μοί γ᾽ ἨοΙΖηθοΥ, φίλτρον βέβαιον (ν6] δὲ κεδνὸν) 
Πα τηπ 6116. 
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2158 Θρῃκῶν χιόνι γῆν Ἠθδητπδηπ 211 κοινουμέναις ἴμαζϑδο 
221 προσταῖμεν Ἠθγτηδπη, ὑφιστάμεϑα Ἠδτίπηρ ρΡοβὺ 221 νου- 

᾿Β.τη πη ογοΙα1556. ραΐαὺ γ᾽ ΙΟΚΘΉΘΘΥ 228 ξυνῇρον ἘΘΙΒΚΘ 224 ἤδη] 
αὐτὴ ΝαυΟΚ, ἤδε γ6] ροίϊι8 τόνδε (τόνδε μαστὸν) Ἠδγνογάθη, εἶτα 
ΣΗΟΙΖΙΘΥ, ἴδιον Θύδαύ τη 6116 Υ 29 ὑπέσχον ῬΟΥΒΟΠ ᾿ 

280 5αᾳ. ὑπερβάλῃς᾽ κακῶν δὲ μητέρων τρόπους φεύγειν μάλιστα 
χρὴ τέκν᾽ οἷς ἔνεστι νοῦς ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂' 281 τέχνα γ᾽ οἷς ΒΑγΏ65, τέκν᾽ 
ἐν οἷς γν6}] τέκνα τοῖς ΤιΘηὐϊηρ', τέκν᾽ ὅτοις Νδτοκ, παῖδας οἷς Ο. ΗΘη88 
288 αἰσχρῶς ἐμέ Τι. 46 Ξγ68] 289 λέγεις μέν ἨΘΙΒΚΘ | λέγεις μέν, δρᾷς 
δέ γ᾽ Οοθοὺ 

᾿ 240 οὐκ οὖν ϑολΠρσου  ἀλγήσεις νόσω ἨΟΙΖΗΘΥ 241 μισοῦν δὲ 
ΟΜ ΒΟΔΓΙΒ 248 Ἑλένη] ᾿Ελλὰς Ο. Βυβομα | οὐκ ἐγώ] ὡς ἐμοί Ἐϊ. αα. 
ΟΒΟΒπαΐ | μήτηρ γε ΑἸάϊηδ 249 πρόσω γε Ἠθεαΐῃ 

ὅδ ἄραρ᾽ οὖν, οὐ Βτυποκ 260 ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὐμὸν πρόσϑεν ἐκχ- 
“ δώσω δέμας Ἐ΄. αα. Βομτηϊαῦ 2561 κοὐ τόπον (γΕ] κοὐ τίσιν) Μαβργδνθ, 
χοῦ τόσον ΒτΌΠΟΚ 

2600 σφάξζ᾽ αἷμα πρὸς ΟδπέίεΥ 262 ἔοτύ. ἐγκαρτερήσεις ϑάνατον: 
208 τάχα] πάρος ἨΟΙΖΠΘΥ 204 λόγους) δόλους Ἐ᾿. αα. Βομιηαῦ 

264. 5α. τοιόνδ᾽ ἔχω σου δέλεαρ᾽ αὐτὸ σημανεῖ, οοὐθη15 ἀδ]θίῖβ, Νϑαοκ 
20ὅ σημήνειεν ἄν Ἐ᾿. απ. δομτηϊαύ, σημανεῖ σάφα δίδαύτημι!6 116. 206---Ο8 

, ἀο]οῦ ΘΟ 266 ἔχοι Ηδητηδπη | ἢν πέριξ γυϑῇ Πατίαηρ 209 πέ- 
 ποιϑα] ἴοτί. δέδοικα 

210 βροτοῖς ϑεῶν ἐγκαταστῆσαι ΤιἈ508715, βροτοῖσιν ἐγκαταστῆσαι 
Βοίῃβ 214 ὅτ᾽] ὃς 6: α]6Υ 914 56. ὑπῆρξεν, ᾿Ιδαίαν ἐς νάπαν 
ὅτ᾽ ἦἠλθϑ᾽ ὁ Μυβθργανθ ὑπῆρξεν, ὅτ᾽ ᾿Ιδαίαν νάπαν ὁ Μαίας ἦλϑε καὶ 
Διὸς τόκος ΝᾶῦοΚ 21 ᾿Ιδαίαν νάπαν ἦλϑεν ὁ Μαϊμῖδοε 217 ἅμμα 
5ΘΙΘΙΘΥ 219 εὐλογίας Ο. ἀοτδιῃ, εὐφυΐας ἩδΙμηβοοῦῃ 

284 τάσδ᾽ Μυβργᾶγθ 284 5η4ᾳ. ἦλϑον ὀρειᾶν πιδάκων ἔνιψάν τ᾽ 
Μαβρστανο (ἀθθθθαῦ ἔνυψαν, οΟἸη1580 τ᾽)  ἦλϑον ὀρειᾶν πιδάκων ἐνίψαντ᾽ 
ἀγλαόμματοι ῥοαῖς Νϑποὶς . 3860 σώματ᾽ ἐν ΑἸάϊηδ 288 λόγων] 
δόσεων ἨΟΙΖΠΟΙ 289 λόγοις δολίοις] γοητεύμασιν ν6] δόλοις. ὦ. Ηοτ- 
τηϑηη), Θἰΐατη λόγοις ἐν δόλῳ ΤιΘπἰϊηρ, “ακαίνας γάμοις ΚΆΥΒΘΥ 

290 τέρψεις (τέρψιν ΒταπΟΚ) μὲν ἄγουσα Νίαβρτανθ 291 πικρὰν 
ὃὲ φύρσιν φερομένοις Φρυγῶν πόλει Ἠρϊτηβορίῃ 292 περγάμοις τε] 
πορσύνουσι, 78 0005 298 5α. ἔβαλεν βρέφος... νιν κακόν ΟἸίτη ΘΟΠ]ΟΙΘ- 
Ὀ81 294 ἅ νιν τελοῦσα, Πάριν οὐ 802 δούλειον οὐ σύ, γύναι ΟἸΊτα 
Ηδυᾶπη, ἃ τεχοῦσ᾽ αἰνόπαριν Νῶθποκ 296 ϑεσπεσίων δαφνᾶν 
ΒΘΙΒΚΘ 291 κτανεῖν Κασάνδρα βόασε Βοίῃπθ 298 τὰν μεγάλαν 
ΞΘΙΟ]ου Πριάμῳ Βοίῃθ 

802 δοῦλον οὔτ᾽ ἂν σύ, γύναι Ναιοκ | σύ τ᾽ ἂν ΡΗΌρΡΆ, οὐδ᾽ ἂν 
σὺ ΚΙΤΟΒΠΒΟΙ͂Σ | γύναι (οὐ 294 Πάριν) οἸἸπι ἀρ]οραὺ Νϑαοκ 802 5α. σύ 
τ᾽ οὐ, γύναι, ϑεᾶς τάνδ᾽ ἔσχες ἂν δόμων ἕδραν τορααϊαῦ Ηθγτήδηπ 
808 τυράννων ἔσχεϑες δόμων ἕδρας Πιπάογτέ δόμους ἐμῶν Νδθοκ 
806 πόνους ἄν, οὺς Ηδαίῃ [| πόνων πόνους, οὺς ϑ'6ΙΆ]6Υ [ μόχϑους ἄν, 
ἀμφὶ Πέργαμ᾽ οὺς Τιδηὐϊπσ πόνους οἵους Βοίῃμα | ὅσ᾽ ἀμφὶ τείχεσιν 
ΡΗυρΚ | Τρωΐαις οἸίτη Ἠδημαπη, Τρωιχκαῖς Ηδυύαηρ; 80ὅ 5αᾳ. ὅτ᾽ ἀμφὶ 
περγάμους... νέοι Τροίας ΟΠ ΤΗΔΟΠΘΥ 806 κενοὶ λόγχᾳ Ηθηηδμη 

818 τοῦδε τἀνδρός, ὦ γύναι νοὶ] ἐν τῶδε Μενέλεω, γύναι ΚυνΙὄδ]δ 
921---28 ἀρ]οθαῦ Ἠδυθαησ 822 εὐδαιμονίξω γ᾽ ὃς δ᾽ ἀπὸ ψευ- 

δῶν ἔχει Ἠδίδκα [ τὸν δ᾽ ϑΟΔΙΠΡῸΓ | τοὺς δ᾽... ἔχει Ἡ. ἨΐγΖ6], τοὺς δὲ 
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πλασαμένους ἔχειν ΟἸΐτα οοπϊοϊοὈδιη, τὴν δ᾽ ἀπὸ ψευδῶν ἔχειν ἨοΙΖποΙ, 
51 τηαύαϊο ΟΡ οϑϑοὺ, τὸν μάτην δ᾽ ἔχοντά νυν ΟΟΠΐοΟΥΘη 322 56. τοὺς 
δ᾽ ἀπὸ ψευδῶν ψέγω (ν6] στυγῶ), ἀοἸ]οίο ν. ργοχίτηο, ϑ'ομθηκὶ | τοῖς δ᾽ 
ἀπὸ ψευδῶν, ἔχειν οὐκ ἀξιῶ ᾽γὼ Ἠογνοτάθη 3828 οὐκ ἀξιῶ ᾽γώ ἨΗΡΗ:-- 
268] | οὐκ ἀξιῶ σφε πλὴν τάχ᾽ εὐθενεῖν δοκεῖν Ἐ΄. 6. Βομηηϊας [ πλὴν 
τύχῃ δοκεῖν μόνον ὨΟΌΤΘΘ, πλὴν ὅσ᾽ εὐτυχεῖν δοκεῖν Ο. ἤρηβ6, πλὴν 
τύχῃ φέρειν δοκεῖν Ο. Βυβομο, πλὴν δοκεῖν παραυτίκα οἸΐτη σομοΙΘΌΔΙη 

821 τοσόσδ᾽ Ναυοὶς 829 οὔτε σῆς στρατηγίας Ἠο] ΠοΘΐοΥ 
88058.α. ἔξωϑεν.. εὐτυχεῖν λαμπροί τι πλούτῳ᾽ τοῦτο δ᾽ ἰσχύει 

μέγα τὰ δ᾽ ἔνδον εἰσὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἴσοι ἨΟΙΖΗΘΥ Ἰοθο γΘΥΒΆΌΙΗ 
880---82. Ἰωουηδτη δὐαύαιῦ ΒΟΙΡΚ 882 πλουτοῖ ΘΙΑΙ]ΟΥ 3388 διαπε- 
ραίνωμεν ΠδΙθΚα, διαπεράνωμαι Οονοῦ 886 ξα. τοῦδ᾽ ἀγωνιῇ φόνου, 
ες ἀναγκάσει, κλέος ΜυβρΎδνο 881 φόνον συναίρειν γὰρ ΠρΙδΚΘῚ 
συνδρᾶν αὖ οϑὺ ἴῃ γοοθηῦ. 1115 ΠΟΌΓΘΘ [ χρέος] χερός ΒυγρΘ5 | γΘΥΒΌΤη 
ἀο]οὺ Νῶθοκ 

841 ’᾽κάλει ΝΑΌΘΥ 846 ἀλλὰ ψευστέα Μυβργᾶνα, ἀλλ᾽ οὐ ψευ- 
στέον ΤιΘηὐϊηρ, ἀλλὰ πεύσεται ΚΊΘΗ], ἀλλ᾽ οὐ πείσεται Ῥῆυρκ 848 γῆ- 
ρας καϑέξει ΚαρΡΟΥΙ 

850 8564. ΟἸ᾽τη βαθρθούοβ ΒΒ θθθαη 8060 πόσων ἐς εὐνὰς ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂, 

ποίας ἂν εὐνὰς ΝΩΌΘΥ 864 φύσιν] ϑέμις Ναῦοκ 851 5ᾳ. νϑῦθ8, 
οὖκ.. πίτνοντες ἀοϊοὺ Νϑαοκ 868 πίτνοντες)] ϑακοῦντες δ]Ιαυδηαο 
Νϑῦοῖκ | αὐτῇ ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ 

860 προστιϑεῖσ᾽ ἀμβλώσεως ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂Σ 861 5α. τῆς... ἔριν] τὴν 
δ᾽ ἀβουλίαν τὴν σὴν (γ6] σοῦ) δέδοικα᾽ διὰ μίαν γυναῖκα γὰρ οΟἸ τη 
ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΙη 861 5αα. τὴν δὲ σῆς φρενὸς νόσον δέδοικα διὰ γυναι- 
κπείαν ἔρῳ κοίτην γ᾽ ἀλαίνων ὥλεσας Βυγρθδ 862 τὸ δυσμενὲς δέ- 
δοικα᾿ διὰ γυναῖκα γὰρ Νϑποκ, δέδοιχ᾽ ἃ δράσεις" διὰ γὰρ οἰκείαν ἔριν 
ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, πῶς οὐ δέδοικα {μωρίαν, ὃς μυρίους ἔφϑειρας ἄνδρας διά 
τιν᾽ ᾿Ιδαίαν ἔριν ΜΘΚΙΟΙ | ἕν σου] ἕν που 958. γοίβ, ἕνεκα ΒΠοΙδκθ, τὸ 
ἄνουν Ἠδτίιπηρ, ἅπαν (γ6] πᾶν νῦν) Ηροἰτηθοούμ, φύσιν Βαίβ]ογν, τὸ νο- 
σοῦν Ἐ'. τα. Βομιηϊαύ, τάχος ἨθΘΙδπα, ὄγκον ἩΟΙΖΠΟΥ | διὰ γυναικείαν 
κύπριν γν6] διὰ γυναῖκα γὰρ τὸ πρὶν Ε΄. πα. ϑομτηαῦ, διὰ γυναικείαν 
ὕβριν ἨοΙΖσηθ 864 ἄγαν γ᾽ ΑἸΙάϊπδ | ὦ γύναι, πρὸς ἀρσένων Βδῖ5ῖκ6 
806 ἐχτετόξευται ἴῃ τηϑῖρ. ΘΙ ΟΠ15. παροὺ Τιϑβοδυῖβ, ἐξετόξευσας 81]1- 
αὐϑηᾶο Ηθιτηδηη, ἐξετοξεύσω ΠΟΌΤΘΘ | φρενός] μένος Μαβρτανα, χρέος 
Δ ΟΟ0 5 868 τυγχάνῃ Ἠαδγίυῃρ 

816054ᾳ. ἀρΙοραῦ Ηδυύαηρ' 
881 ἐκφεύγῃ 1Τ,Θηὐηρ' 882. ῳρούογαῦ βουιθογθ μὴ γὰρ (γ6] μὴ δ᾽ 

αὖ) ϑελούσης κατϑανεῖν ν6] σοῦ δ᾽ αὖ ϑελούσης μὴ ϑανεῖν““ Ηθητηδηη 
384---86 ἀο]οῦ Ἡ. Ηϊγ26] 880 καὶ λαχοῦσα γὰρ λίαν οἰττὴ Νδαοξ, καὶ 
λαχοῦσά γ᾽ ἀϑλίου ἨοΙσμο, 887 πέρι] ἄπο Νδυοκ, ὕπο ϑομυτηθοηου 
988 πυϑοῦ 4. ΜΙηΠς}ῸοΩ ' 

890 5αᾳ. αἀο]οῦ Βοπθη ΚΙ) 897 54ᾳ. ἀτὰρ τί ταῦτα δυρόμεσϑα τὰν 
ποσὶν καὶ νῦν ἀχμάζοντ᾽ ἢ λογίξομαι κακά; ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ | τά γ᾽ ἐν ποσίν; 
οὐκ ἐξακχμάξον καὶ λογίξομαι κακόν; Βοίμο | τά τ᾽ ἐν ποσὶν ὧδ᾽ ἐξικμάξω 
Κζαγβθι, τά τ᾽ ἐν ποσὶν ἐξιχνιάξω ἩδΙμηβοοίῃ  Βο5 γ. ροβϑὺ 408 οοἸ]οοδῦ 
Μαθθμῖαθ 898 οὐχὶ στενάξω Ναυοῖς | ογὺ. καὶ ταῦτ᾽ ἀκμάξοντ᾽ οὐ λο- 
γίζομαι 1 ἐκλικμάξω νθ] ἐξιχνάξω ἨοίδθῖκοΟ, ἐξετάξω ν68] μοΐϊι5 ἐξιϑμάξω 
Μαυβρτανο (ἐξετάζω οὐϊατὰ Α. ὙΥ οατ]5)ὺ, ἐξιχνεύω ν6} ρούϊιβ ἐξικνοῦμαι 
θἱπάογ  λυγίξζομαι Ἐν. Ἐ1118 



ΑΡΡΕΝΡΘΙΧ δ᾽ 
{ 

ἱ 400 ἔονύ. κατεῖδον Ἴλιόν τε πυρπολούμενον | οἰκτρῶς] αἰκῶς ΟἸ τα 

φΟΠΙΟΙΘΌδτ [ οἰκτρῶς δ᾽ Ἠδγύαηρ Ῥοϑὺ 400 Ἰδουπϑιὴ (καὶ παῖδ᾽ ἀπο- 
᾿ βληϑέντα περγάμων ἄκρων) 5ανα!ῦ ΒΔΙΏΘΒ5 406---410 δηΐθ 399 60]- 
᾿Ἰοοαῦ Η. ΗἶγΖζοὶ, ἀοϊοὺ Ο. Οομγδάὺ 406 ἴογύ. καὶ παῖς ὃς ἦν, 5ὶ 
εΥ̓. 400 5844. γοΥβὰϊ 408 Βα αηριαηγ 408 ἀϑλίας ΤιΘεὐ]ηρ' 
Ι 418 πᾶσιν ἀνϑροώποις Βτυποκ 419 εὐχὴ τέκν᾽ ΝΕΌΘΥ 

᾿ 428 σε τὴν σὴν παῖδ᾽ ἄγειν Τ᾿. ΚΙούς 428 36. ἀοΙ]θθαῦ οἱτη Ἠδι- 
Τπηρ᾽ 424 ἀπηλλάχϑη (οὺ δηύθεα δὲ χρῆν) Πανύαπρ' 421 ἑλών σ᾽, 
ἵν᾽ ΚιτομΒοΙ 427 58α. ἐκλίπῃ... ᾧ σφ᾽ ὑπήγαγον ΤιΘαὐϊηρ' 

432 ἀο]οὺ Ὁ. (οηγταάῦ 4388 καὶ τοῖς γ᾽ ἐν Ἴδῃ Οδαρον 489 οὐδ᾽ 
ἑλεῖν σ᾽ ΠΘΙΒΚΘ 

440 ὅταν δοκῇ ΠοΙΖηθν 441 ὑπόπτερον ᾿Ὠυαρονῦ, ἀπὸ πτερῶν 
ΟΡΙΙοβοη | ὑποσπάσας πτερῶν Νδθοκ 441 --- 44 ἀορ]οὺ Εἰ. απ. δομιηϊαΐ 

(441 5ᾳ. ἴᾷᾶτπη Ο611) 448 σ᾽ οὐ κατέχτανον ἨδτνοΙάθῃ, σ᾽ οὐ κατακτενεῖ 
᾿ἨοΟΙΖηο 448 5α. ἀο]οῦ Ε΄. απ. Βομυαῦ 446 κερδαλέα βουλεύματα ΒΘΙ5 ΚΘ 

448 πάντ᾽ ἀπρὶξ ΠΘΙ5Κ6 449 564. ἔοτνύ. εὐκλεεῖς ἀν᾽ ᾿Ελλάδα, τί οὐκ 
480 τί δ΄; οὐκ ἐν ὑμῖν εἰσιν οἱ πλεῖστοι φόνοι; ΚΙΤΟΒΠΟΙ [ φονεῖς: 

ΟῬΡΟούβΒοη [ νϑύβαμῃ ἀο]οὺ Η. ΗἾγΖ68] 4484 ὅς σοι δέδοκται ΤιΘπὐϊπρ' | κεῖνό 
μ᾽ ἦμαρ ὥλεσεν Βυτρθδ 467 χερσίτου ΒιοΙ5ἴκθ 

468 πταίσειας Ε΄. ατι. δοιαὶ 4604 οὐδέποτ᾽ οὐ οἸ᾽τη ἨδΥτδηη, 
, οὔποτ᾽ ἐγὼ ν6] οὔποτε δὴ οἸτη Ναοκ 4017 ἔριν μὲν οἴκων ΑἸάϊηδ, 
ἔριν μελάϑρων ἘδδΙδκΚο, ἐρίσματ᾽ οἴκων Ἠθηϊηδημ, κηλῖδας οἴκων ΚΔΥΒΘΥ, 
β οἰστρήματ᾽ οἴκων Ἠοιτηδοούμ, οἴκων ἐρινῦς Ε'. ὅτι. Θομτηϊαῦ, ἐρινὺν οἴκων 

ΟἸἴτη Ομ οἰ θθθιη [ τε] δὲ Ηδιαπηρ' 469 εἷς μίαν ϑοΙά]ον | γάμοις] 
γ᾽ ἐμὰν ἨοΙΖΗΘΥ 

410 ἀνδρὸς] (ἄλλοις Β615Κ6), ἀ6]οὺ Βγαποκ, ἀμὸς ΗἩογνογάθμ, ἁγνὸς 
ΝΈΘΟΚ 411 οὐδ᾽ ἐνὶ πόλεσι γὰρ οἴη ΠΙπαον, οὐδ᾽ ἐν πόλεσί γε 
Ηατίυπρ', οὐδ᾽ ἐν πόλεσι γὰρ 1. Η. Η. Βομιιαὺ 418 φέρουσ᾽ ἄχϑος.. 
στάσεις Ε', απ. Βοβιηϊαύ 4τῦ ἄχϑος δ᾽ Ἠετυίαμρ' | τ᾽ ἀο]ονιῦ Βγαμοῖ | 
ἄχος ἐπ᾿ Ναυοκ 410 ἐργάταιν 8᾽ ὕμνων τε τεντόνοιν δυοῖν ΒγύποΟ, 
τεχνῶν 8᾽ ὕμνων τ᾽ ἐν ἐργάταιν δυοῖν 1ιΘηὐϊηρ', τόνων ὃ᾽ ὕμνου συνερ- 
γάταιν (ὕμνου συνεργάταιν ἴᾶτα ᾿)αροτῦ, ὕμνοις συνεργάταιν ΠΟΡΓΘΘ) 
δυοῖν Ηοτηδηη, ἄϑ᾽ ὕμνων τεκτόνοιν (γ6] ἐργάταιν) δυοῖν πικρὰν ΟἸ]Πὶ 

͵ ΝϑῦοΚ, τεχτόνοιν ὃ ὕμνον ἐργάταιν δυοῖν Ο. αογϑιη, ἑνὸς δ᾽ αὖ τεχκτό- 
νοιν ὕμνου δυοῖν Ἠργνοτάθῃ, στυγνὰν ὕμνων τὲ τεχτόνοιν δυοῖν Ηο]Ζ2- 
ΠΟΙ, πυκνῶν 8᾽ ὕμνων τιν᾽ ἐργάταιν δυοῖν θα τηπθ116ι, ὁμοίως τ᾽ ἐρ- 
γάταιν ὕμνου δυοῖν ῬΑΙοΥ | ὕμνων τ᾽ ἐν ἐργάταιν Ἡ. ατοίϊαβ 477 ἔριν 
κραίνουσι Μοῦσαι ΒγυποΟΙς 

480 κατὰ πηδάλιον ν6] παρὰ πηδαλίῳ ΘΙΒΚΚ6 480 5α. διδύμᾳ 
πραπίδων σοφᾶν γνώμᾳ τὸ πλῆϑος Ἠρητηδηη 488 ἕν ὅσα δύνασις 

μϑπὔηρ, ἐν ἑνὶ δύνασις ὥ'ΘΙΑ]ΘΥ 
490 ἔριδος ὕπερ) οὐὔϊδια οἴστρου ὕπερ Ἠριηδημη, ἀνδρὸς ὕπερ 

ΚΑΒ 49154. ἔτι δὲ πότνια μετατροπά Ηδήθπῃ 49 ξεῦγος πρὸ 
δόμων ψήφῳ ϑανάτου τόδε σύγκρατον Ἠδχύαῃρ 491 σὺ δέ, παῖ τλή- 
μων Βοίῃθ 

601 αἱματηροῖς ΠΟΌΥΘΘ 506 καὶ ϑῦμα ΑἸάϊηθ, υὑπᾷθ᾽ γϑυύβαμ 
ὉΠῸΠι ΘΧΟΙα 1586 Ρραΐαὺ Πῖθκο [ ϑῦμ᾽ “ἭἌιδαν ἰόν οὐτὰ Δβθαθοπο ΒαγρΘΒ 

812 νεκροῖς Νϑιοῖκ 518 ον. ὥμοι μοι τάλας τί πάϑω (οὐ 58 
ὦμοι μοι κακῶν, τί δ᾽ ἐγὼ οχ 1,}}}] παϑών Βοίῃθ ὅ19 ἀνοίας με- 
γάλης ΘΟΌΥΘΘ 
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2054. ἐχϑροὺς ἐχϑρόν (ἐχϑρόν 1Τ,ΔβοαΥ]}5), κτείνειν ἐξὸν Βοία 
ὅ20 5αα. ἐχϑροὺς ἐξὸν κτείνειν καὶ μὴ τὸν φόβον Βτυποῖκ δ2ὅ κτη- 
σάμαν Τιοηὐπρ', πασαίμαν Νδθοκ 

582 -- -80 ροϑὺ ὅ27 1ηρουὺ Ηουνγουά θη ὅ82 λείβομαι] τέγγομαι 
Νδποῖς 84 λιβὰς ἀνήριϑμος ἨρΙτηβοοίῃ ὅ88 ἡ κῦμα --- λιταῖς 
ἩΔαθυηΔΟηΘν | λιταῖς] ἄνταις Μ. Βομταῦ | ὡς] ἰσϑ'᾽ οἸτη Νιοῖκ 
ὅ8ϑ9 οὐἰϊδιη τοῖσι γὰρ ἁμοῖς ν6] τοῖς τε γὰρ ἀμοῖς (οὖ ἴῃ ν. ῬΙΌΧΊΙηΟ σοί 
τ᾽) Τιοηὐϊηρ 

ὅ40 σοῦ δ᾽ ΤιοΘηὐπηρ' ὕ4ά8 τί ταῦτα; πῶς τε κἀκ τίνος λόγου 
Ἠδιτηϑηη | τί ταῦτ᾽ ἂν εἴποιτ᾽ οΟἸίτα ΚΙγτοΒΠΟΗ͂,, ἔοτῦ. τί ταῦτα καίν᾽ ἔστ᾽; 

δ61 ὡς ἐπεικάσαι ΚιγτοΒβῃοῖ δὄδδ2 τόδ᾽] ἔτ᾽ ΒΙαγ(65 δῦ8 πρέ- 
πει νῦν Μυβργδᾶγθ, μ᾽ ἔδει νῦν ἨΟΙΖΠΘΙ (τ8]}11π μὲ δεῖ νῦν), μέγ᾽ αἰνῶ 

φῶξὅῦα». --- 

“ὦ... - 

ὐδα τη 6116. οῦῦ ἐμπλεύσομαι Τ)͵ΟΌΓΘΘ ὅῦ0 ἐγκλήσαντες Ηοτ- 
ΘΓ θη δ51 54. ἀο]οῦ Οδ1] 

ὅ66 ϑαυμαστῶς Π6Ι51κ6 [ σέβεις] ἴοτί. νέμεις ὅ01 ἄγειν τοοσρίο 
Ἰδοαηδιη ϑηῦθ ἤθη ν. βδυπθαν 0111 ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ [ οὔτε πω ἘΘΙΒΙΚ6 

ὅτ10 δ᾽ ὁμοῦ Ἐ΄. ὅτ. Βομιηαύ | δ᾽ ἐμῷ πόσει Ἡογνογᾶθη ὅτι χλαῦ- 
σαι ΤιοῦΖθὶ] ὅ19 τ᾽ ἄλλα τ᾽ οὐχ Νδάυοκ, ταγὸς οὐχ Ε΄. ἅτ. ϑομτηϊάΐ, 
τἄλλ᾽ ὃς οὐγ ΒϑαρΥ ΘΟ ΠΟΥ 

ὅ81 ἦ τὸν ἡμῶν οἸϊτγη Νάθοκ δ8 ἐκείνου 8᾽ ἁμὰ ἨδάθΥΤηΔΟΒΘΥ 
ὕ88 σκήπτρῳ τάχ᾽ ἄρα σὸν 1,. θιπἀοτῇ 

Απΐθ ὅ90 Ἰδοιηϑδιη, ἴῃ αὐ Εἰ πηι νουύβαϑ ἔπθυῦ Πα] πβηη 061: γυ- 
ναικὸς οὔνεκ᾽ εἰς μάχην ἥκεις φίλοις; ϑὐαύαιῦ ΠΟΌΤΘΘ ὅ90 σίγα μετ᾽ 

παναοονι 

“-- ἀσπὶς ὅν. 

ἨοΙΖΗΘΥ | γὰρ μέγ᾽ αὐδῶν ἘΠ ΘΙΒΚ6 ὅ92 ἀπηλλάγης)] ἀπώλεσας Νάαυοκ, 
ἀπηλάϑης (οὖ λέχους) Ηοἰπηδοοίῃ δ98 ἄκλῃστον ὀλοῷ δῶμ᾽ ἐφεστίω 
Ηο]σϑν | ἀβούλως Βταποκ, ἄφρουρα ν6] ρούϊι5 ὕπουλα 1,Θπύϊηρ, ἄβουλα 
Ἠρυϑηη, ἄνανδρα Ηδτίυηρ, ἄσυλα γ6] ἀσύλου Ηδγποτάθῃ, ἴοτί. ἄμοχλα 
γ61] ἄφρακτα, οἷν. 961 [| ἄφρουρ᾽ ἱδρύμαϑ᾽ ἑστίας ϑίααίημπθ]]οΥ 
ὅ99 ἐμοὶ] ὁμοῦ ᾿ν. Ηφαρὺ 

601 γυναῖκας εἰ μὴ σώφρονας Οοροῦ 602 χρὴ Α. ΡΙαἰῦ 002--4 
αο]οὺ Ορι 6008 λιποῦσα ϑάλαμον Εἰ. απ. οιτηϊαῦ 009 μισϑόν γε 
δόντα ΥὙ6] μισϑὸν τελοῦντα ΠΟΌΤΘΘ | μηκέτ᾽ ῬΑΙΘΥ [ νϑύϑατμα ἀοθ]οῦ ΟΣ 

610 ἀλλ᾽ οὐδὲ ο]ττη Ηθυτηθηη 611 δὲ] τε Πδῖβῖθ (16 μόνος] 
δέμας ΝΑΌΘΥ, χϑονός ν6] δόμους Εἰ. αα. Βομτηϊαῦ 619 ---28 ροϑὺ 681 
οοἸ]οοαὺ Βούμθ 619 κἄγωγ᾽ ἐπήνουν ᾿ι. ΡυΤηΣ 

028 ϑυγατέρας μητρὸς οἱϊτη Νδθοῖκ θ02ὅ εὐηϑέστατον ΝϑθοΚ, 
εὐειδεστάτην Τ΄. απ. δομηηϊαὺ 626 ροϑὺ 606 οο]]οοαῦ 8] οΚθηϑοι, ἀθθῦ 
ΟΟΥ] 

681 ἀο]οὺ Νδυοῖς 6817 ξηρὰ] σκληρὰ ἨἩδυνογάθη 688 ἀε]οὺ 
ἨἩρυνογάθῃ : 

0646 κἀς τοὺς... δοκοῦντας (ἀοοραῦ καὶ τοῖς δοκοῦσιν), ὙΘΥΒΌΠΙ 

Ῥοβϑὺ 047 {γΥϑηβροηθηβ, ΠΘΙ5Κ6 [ σούϑαιῃ ἀ6]οθαὺ Ηαυύαηρ' 047 σὺ Πη- 
λεὺς] γέρων σὺ Ἐν. Ηδυρὺ | κλεινοῦ] κείνου ΘοΌγΘΘ | κχλεινοῦ, ϑεοῖς Μυϑ- 
σγανο, Ἀλεινοῦ κάλῳς [ἡἀπᾶδα, κλεινοῦ γένει ἩδΙτηδοοίμ, κλεινοῦ δόμοις 
ΟοΥ] 047 5α. Πηλεὺς] πολιὸς Νάιοκ αὰἱ νϑῦρθῶ καὶ πατρὸς. συνάψας 
ἀο] οὐ 

000 ἦ χρῆν Ῥοήβοῃ, ἧ χρῆν Βοίμθ, ὃν χρῆν 1,. Ππάοτῇ, οὐ χρῆν 
(661 | τῇδ᾽ ὑπὲρ Βαῖπθβ, τῆλ᾽ ὑπὲρ Πδῖβκθ, τήν '᾽ ὑπὲρ, ροβίθα κἂν 
ὑπὲρ Ἡρυτήδηη, τὴν ὑπὲρ Ὠϊπαονί, δῆϑ᾽ ὑπὲρ ΕἸχ 

051 καὶ παρεχβαλεῖν ἀεί Βτγυποῖκ, καὶ πέρα Ἀβαλεῖν ἀεί, γοϑίθα, 
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᾿χἀμὲ τοῦτο παρακαλεῖν Ηδηταᾶηη, κἀπὶ παρακαλεῖν ἐμέ Ἠαγίαπρ', αὐτὸν 
ἢ ἐμὲ παρακαλεῖν (ἀ6]6ἴο ἀεί) Ἡογογάθῃ, κοὐδὲ παραμένειν (γ6] κοὐδαμοῦ 
μένειν) ἐᾶν ἨοΙΖποΥ | ἀεὶ] ἔδει 66], ἅμα ϑομθηκὶ, ἐλᾶν Ἠδιπηβοθὶῃ 

᾿ θρ82---ὅά ἀο]οὺ Ἠο] ΠΟΘ δά τε] δὲ ΒμοκΚ ὀ6ὅδ 5α. ἀο]οὺ Νῶποκ 
000 κἀγὼ ΚιτοΒΠοΗ͂ 6601 χτανεῖν] φϑάνειν Βοίμε 662 γὰρ 

εὔκαιρον Εἰ. αα. ϑομτηϊαὺ 6008 ταύτης ἄπο, αο]οίο ν. ργοχίσηο, 1,6 η- 
ἀϊηρ, ταύτης δ᾽ ἅμα ΘΟΡΤΘΘ 0609 (ἔπασχες ΠΘΙ5Κ6) 

618 54ᾳ. ἀνδρός; ὅς γ᾽ αὐτῆς μέτα γυναῖκα μαργαίνουσαν ἨΟΪΖΏΘΥ 
ΟΘΤΤ τοῖς γ᾽ ἐμοῖς μ᾽ ἐπωφελεῖν ΒοΙ5Κ6 619 λέγων] ψέγων ΘΟΌΓΥΘΘ 

680 ἐμοίχευσ᾽ Βαγη65, ἐμάχλησ᾽ Μύυβθρστανθ, ἐνώχλησ᾽ Ν᾽ ΔΙΟΚΘΉΔΟΥ 
680 ἐσχόμην κτανεῖν Βγύποκ 

699 σεμνοὶ] πολλοὶ Ἐ᾿. αα. ϑομιηϊαύ 
1ὯῸ1 ὡς εἰσὶν ἀστοὶ μυρίοι Ἐ΄. ὅτι. Θομιηϊαῦ || τὸν δ᾽ εἶδον αὐτῶν 

μυρίῳ σοφώτερον ἨοϊΖσηον [ μυρίον ἘΘΙΒΚΘ τ08 ὡς] ὧν ΠοΟΌΤΘ6 
τ0ῦ μόχϑοισί γ᾽ Οδροῦ 1700 μὴ οὐ τὸν Ηθητηδηη τ06 54. ἐγώ σου.. 

᾿ ψομίξων Κιτοβμοῦ 101 ἴσον νομίζειν ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἐχϑρόν ΚΎΒΟΥ 
109 χὴ παῖς Βτυποῖὶς | παῖς ἄτεκνος παιδὸς ἐξ ὑμῶν γεγὼς οἸττη ΚΙΤΟΙ- 
ΒοΟΙ͂ | ἄτεκνος] ἴογτύ. ἀκύμων ἣν ὅ γ᾽ 1. θΠιπαοτῖ, ἣν ὁ δὴ Βοίμο, ἣν 
τάχ᾽ ΗθΘΥΤηΒΠΗ 

110 οἴκων τῇδ᾽ ϑολ!σον [| τῆς καλῆς σπάσας ΒΘΙΒΚ6 118 τῆσδε] 
τῆλε ΆρΙΒΚο | φϑείρεσϑε ϑᾶσσον, δμῶες" ὡς δ᾽ ἂν Ἡουνογάθῃ 

120 ἐντείνειν)] ἐγκλήειν ἩἨουνοσᾶθη 728 δέσμ᾽ ̓  ἔτ᾽ ἐν ἨδτγιηδΠη, 
| δέσματ᾽ - ἐν Βοΐπθ, δέσμ᾽ - ἐνὶ γ6] δέσμ᾽ - ἀνὰ (οὐ Φϑίαν) ΤιϑΘη ηρ' 

12 καὶ κληδὼν μάχης Ἐ'. αα. Βομπηηαὺ 120 ὄντας ἴσϑι... βελτίονας 
Τιοπύϊηρ [ μηδένων Ηδθυνοτάθῃ 121 ἀνήμερον ἨργποΥάθη 

182 χολὴν ῬοΟΥΒΟΙ 188 τίς] τῆσδ᾽ Τιοπύϊπρ 185 τήνδ᾽] τὴν 
Ἡθυτηθηη 180 χὑποχείριον] ὥσϑ᾽ ὑποχείριον ΑἸάϊπα, ἀπᾶθ ὥστε χει- 
ρίαν ῬΙΘΥΒΟΙ ; 

144 ἔργοισί τ᾽ [Γιοηὐηρ' 40 ἀντίστοιχον ϑΘΟΔΙΠΙΡῸΥ 140 οὐ 
δυνατὸς ΒΔΡΡοΟΙὰ | ἀδύνατος ἔρδειν ἄλλο Ἐϊ. α. Βομιηϊαῦ [ (οὐκ ἔργον, 
οὐδὲν ἄλλο πλὴν λέγειν μόνον Ἡογποτάθῃ | μόνον] κακῶς ἘΠ. ΡηϊηΖ 

180 σοι ϑεοὶ δοῖεν Πατηρ6] τῦ0 ἀδ]οὺ Οδυὶ τῦτ ἐξοίσεις 
ΒΕ, στ. ϑομηηιαύ 8 5α. κλαίων γὰρ ἂν ψαύοι Ἐ. σα. Βομτηη!αύ 

102 μόνος Οτπ Δ] ]ηδ 104 κἂν] ἣν ϑΟΔΙΡΟΥ | καὶ γέρων εὔψυχος 
εἷς ΠΟΌγΘΘ, κἂν γέρων εὔψυχος ὧν Ηθητηϑηπαμη βθοιύαβ Κἰτ ΠΟΙ, τιὰ- 
᾿ττὰ καὶ γέρων εὔψυχος ὧν 1θ0ῦ γὰρ χρὴ Παοἰτηβοοίῃ 109 πολυ- 
κλείτων ΘΟΌΥΘΘ 

110 (ἀμήχαν᾽ ΒοίμΒθ) 770 54. οὐ σπάνις εὐγενέταις ἀλκᾶς ϑ6ΙἋ]6Υ 
122 ἐσϑλῶν προγόνων (ν6] πατέρων) ΚιγτοΒΠῃοΟ 7718 τιμὰν καὶ κλέος 

οὔτοι Ὑ ΔΙΟΚΘΗΔΘΙ 114 τῶν] τοῖ᾽ ϑ61α]. 0. 716 κἀν ϑανοῦσι ἘΘΙΒΙΚτ6 
{11 βομοϊϊαβύδτη (1 βουιθιὺ βέλτιον δικαίως ἡττᾶσϑαι ὨδΔΌαΙ5856 κρεῖσσον 
δέ γ᾽ ἧσσαν ρυΐαὺ ἩθΙτηδΠη 

181 ἡδὺ μέντἄρ Ἠδηδῆμ [ ἡδὺ γὰρ. . βροτοῖσι μέν ϑ6Ι1α]6Υ 
188 ἐν] σὺν οἸπη ΝὍθΟΚ 184 ξηρὸν] σκληρὸν οἱπηα Νῶθοκ [ κὥνειδος 
ὀνείδεσιν ϑοΙαϊοΥ |[ ὄνειδος ὀνείδει. ἔγκειται δόμων ΤιΘπὐϊηρ,, ὄνειδος ἀμεί- 
βεται δόμων Ἠδτίΐαηρ,, ὀνείδεσιν εἴκει δαμοτᾶν Καγϑβοι, ὄνειδος ἀεὶ κεῖ- 
ται δόμων Βαγίμο]α (ὄνειδος ἴᾶτα Οδπίοι) [ ἄγκειται Μτιβργανθ 186 καὶ 
σέβομαι Ἠδογποτάθη 

198 καί σ᾽ ἐπ᾽ οὐ ἄξενον εἴσρουν Ηατίαῃνσ 194 πότνιαν Υ6- 
561... 191 εὐδόκιμον ὃ “τὸς Ἡδτηδηθ 799 πόνῳ 7. ΥΟΙδ5 
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802 κακοῖς Ηδοαίῃ 

810 ἢ καὶ ϑάνῃ Τιοηθπρ | τοὺς] γ᾽ οὺς ῬΊΘΥΒΟΙ [ χρῆν ἘΠΤΩΒΙΘΥ 
812 φυλακαῖς ῬΟΡγΘΘ 818 καϑαρπάξζουσαν οἸΐτη οΟμπϊοΘ θα 819 νέοι 
μολόντες εὐπιϑέστεροι φίλοι Νῶυοκ [ φίλοι νέοι λέγοντες Ἐ᾿ τ. βομτηταΐ 

888 56. τί δέ μὲ δεῖ καλύπτειν πέπλοις στέρνα; (6χ ΑἸα1η4) οὗ 
δῆλα δῆλα καὶ ἀμφιφανῆ ν6} δῆλα γὰρ κἀμφιφανῆ Ἠθργτηδηη 884 56. 
ἃ δέδρακ᾽ ἀμὸν πόσιν δῆλα... ἄκρυπτα (Οὐ. ΒυβομΘ 88ῦ δέδρακ᾽ ἀμὸν 
πόσιν ΚιγτοΒΒοΙ 887 δαΐαν τόλμαν Βυγροθθ, δαΐας ὑπὲρ τόλμας 
Ο. Βαβομο | ἂν ἐρέξαμεν ἨδηΙηθΠη 881 5αᾳ4ᾳ. στένω τόλμαν ἃν ἁ κατά- 
ρατος ἐγὼ κατάρατος ἔρεξα δαΐαν οἸίτη Νδίοκ, ααἱ πὰπο τόλμας ἂν ἔρεξ᾽ 
οὐ ἀνθρώποις οἸοῖῦ 889 ἀνϑρώποις] ἐν ἀνθρώποις ΚιγοΒΠοΙ, πᾶσίν 
γ᾽ ἀνθρώποις 4. Ἡ. Η. Βδομμαῦ 

842 ἀπόδος, ὦ φίλη ΔΙάϊπ [ ἀπόδος, ὦ φίλη (φίλος Ὀϊπάον), ἀπό- 
δος, ἀνταίαν ἘΠΤΊΒΙΘΥ, ἀπόδος ἀπόδος, ὦ φίλος, ἵν᾽ ἀνταίαν Βετρῖ ! 
ἀπόδος νιν, ἵν᾽ Ο. ΒυθομΒθ6 | ἵνα διανταίαν Βυγρθβ 845 οὐκ ἄν σ᾽ 
ἀφείην ΚΙγΟΠΒΟΙ 1 ἀλλ᾽ οὔ σ᾽ ἀφείην εὖ φρονοῦσ᾽ ἄν, ὡς ϑάνῃς ϑαῦρρθ 

847 ποῦ ποῦ (ὐ. ΒαΒ0Π6 848 ἢ πῶς εἰς Ο. ΒυβοΠ6 849 ἢ κατὰ] 

κατά τε Ἠθτταϑηῆη [ ὕλαν ὀρείαν ῬοΟΥΒΟΩ 849 5ᾳ. ὕλαν, ἢ ὀρέων ἵνα 
χτὲ. Μυβργδνθ 

852 βυθρθούσμῃη ΟἸἸτα παροραὺ ΚιγομΒοΙ 868 ἢ τότ᾽... ἤ ποτε 
Οδρθὺ 864 αἰζογαπι ἔλιπες ἀ6]οὺ Βοίμβ | ἐπ᾽ ἀκτᾷ μ᾽ Μύβρτανθ, ἐπ-᾿ 
αἸτρίδα μ᾽ Βτυποκ 850 ὀλεῖ ὀλεῖ μ᾽. οὐκέτι τᾷδέ γ᾽ ἐνοικήσω Ηρτ- 
ΤΩΘ 889 (τίς ἀλκά; ϑεοῦΣ τίνος Ἡδηταδηη ! 

801 δηύθ 860 οοΠοοαῦ Ηδυτηδημ | ̓Δσιάδος ἐκ γᾶς Μυδρτᾶνα, ᾿άσια- 
τίδος ἐκ γύας Βυγροθδ 802 ὄρνις εἰ φϑαίην Μυβρτανγα 808 σκάφος 
ἡ Τιϑηθϊπρ 864 διεπέρασ᾽ Ο. ΒαΒΟΠΘ : 

811 ἔχει] [οτῦ. ἄγει. 818 μελάϑρων ὧδ᾽ Βτυμοκ 
880 ὀμμάτων Μαβρτανθ, γουνάτων “ΖΔ 0005 [ δώματ᾽ ἐμπορεύεται 

ρια ον, δωμάτων προφαίνεται ἸιΘηὐηρ', δῶμά τ᾽ ἐμπορεύεται ΟδτηρεΥ 
888 ἀτὰρ δὴ τίς σὺ πυνϑάνῃ Οδηΐοι, ἀτὰρ τίς ὧν σὺ πυνθάνῃ ΒΑΥΠΘ5, 
ἄταρ τί πυνϑάνει ϑρΙα]οΥ 884 τε] γε ἴω. θιπαονῇ 

907 εὖνιν οΟἸτὰ Νδθοκ 909 κακόν γ᾽ ἔλεξας, δίσσο᾽ ἕν᾽ ἄνδρ᾽ 
ἔχειν λέχη Οατούϊαβ 

918 συμφορᾶς σφ᾽ 5. γοίξ 9117 τοῦ] πῶς Ηρουϑηη 
928 δοκοῦσί μοι ΑἸάϊηα, δοκοῦσί τε Νϑιοκ, ἔοι. δοκοῦσί τοι 

928 5α. δοκοῦσί μὲ δόμοι τ᾽... οἵδε γε Ἡθδτηδπη 928 λέχτροις ἧς νεῖ], 
Ῥούϊι5 λέκτροις 8᾽ ὧν ΤιΘῃϊηρ, 929 τάδ᾽ ὧδ᾽, εἴποι τις ν6] τάδ᾽, εἰ 
λέγοι τις Ἠανίυμρ', σὺ ταῦτ᾽, ἐρεῖ τις οΟἸπα Ναθοῖ,, τάδ᾽, εἴποις ἂν τάχ᾽ 
ΒΙαγάοβ, τάδ᾽, ὡσεὶ Προιτίς Ῥδἀθυτηδομου 1 ὡς εἴποις ἄν, ἐξημάρτανον 
1611: 

937 ἀλημάτων Ἠργνοτάθη 
940 δ᾽] τ᾽ Πιϑηθησ 940-- 42 ἀδ]οῦ ΟοἹ 947 κερδανοῦσα οΟἸἴτα 

Νδιοῖκ  ἀποφϑείρει (. ΒΆΒΟΠΘ [ συμφορᾷ λέχους Ἠοϊσπον 9947- δά 
ἀο]οῦ Οδυ] 948 συννοσεῖν ϑέλει τινά ἩδΙτηΒοοίῃ 

963 ἀο]οῦ Ναῦοκ 964 ἄγαν γ᾽ ΑἸάϊηα, λίαν Ο. Ηφηβο (πόλλ᾽ 
ἄγαν 9ῦϑ ῬγΟθΔη5) οὔδ μέν που Η. Οτούϊαϑ 961 χρῆμα] ῥῆμα 
Νδποῖὶς ] βροτοὺς] κριτὰς Ἡοἰηϑοοίῃ 9071 5α. διδάξαντος λόγους κρείσ- 
σονας (λῴους ϑ ααύπιη6116Υ) ἀκούειν Ἠο]Ζποὺ [ ἐνωπίων Μυβργαᾶνθ 

901 ἔμιμνον] οὐ μίμνον Μυβρτανθ, ἔκαμνον οἸΐπιὶ Ηδιϊηδηη 
902 αἰχμαλώτιδος ᾽πάο 904 ἐλϑὼν (οὐ 966 πέμψω) Βοίμο | μὲν οὐ 
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μένων ΘΟΌτΘΘ, μὲν οὐ μαϑὼν Νὰ θ᾽: 96 εἰ δὴ ᾽νδιδοίης Βοΐμθ | 1ό- 
γοις Μυβργῶνθ 969 γυναῖκ᾽ ἐμοὶ δούς σ᾽, εἶθ᾽ Βοίῃθ 

9τὅ γῆμαί μ᾽ Τιομηρ 976 φεύγοντ᾽ (οὐ δἀπίοω ῥάδιον) ῬΆΙΘΥ 
ΟΤΤ τῆς τ᾽ ἐμῆς ΘΟΌΥΘΘ ο71 5. ὥστ᾽ ἐμῆς... ὀνειδίξειν Ἡφαΐῃ 

980 συμφοραῖς δ᾽ ἐνειχόμην Βδγπ65, συμφορᾶς δ᾽ ἠνεσχόμην Ἠδεαίῃ 
981 ἄκων] ἑκὼν ΗΟΙΖΗΘΙ [ νϑύβατῃ αο]οὺ Εἰ, αα. Θομτοῖϊαῦ 984. ἐπ᾽ 

οἴκου Β΄. αα. Βομτοϊαύ 985 ἐν κακοῖσί τε ἩΘΙΤηθΉΝ 988 κοὐκ ἐμοὶ 
μέλει τόδε Ἐϊ. ααι. ϑοΒτηαῦ | κραίνειν τάδε ἘΕΠΤΗΒΙΘΥ 

990 δώματ᾽ ἀναμολὼν 9}Δ6005, δώματ᾽ αὖ μολὼν ἨἩργπογάθη | καὶ 
μέλλων Βοΐμο, καί μ᾽’ ἑλὼν Ε΄. ασα. ϑομτηϊαῦθ 990 566. προσβὰς δώμασιν 
λαϑὼν πόσις ἢ παιδὸς οἴκους... πρέσβυς μετέλϑῃ ἨρΙτηδοοίῃ 991 μό- 
νον δ᾽ ἄρ᾽ οἴκους μὴ ᾿ξερημοῦσαν μαϑὼν ΚιτοΒΒΟΙ͂ 998 γέροντός γ᾽ 
ἕνεχα ΝΆΘΡΕΥ 994 ὃς οὔ σ᾽ ἔϑ'᾽ ὑβριεῖ ἨοΙτηδοοίῃ, μὴ εἴς σ᾽ ἐφυβρίσῃ 
ἨοϊΖπθυ, ὃς οὐ μή σ᾽ ὑβρίσῃ ΘΟὨΙΟΙΘΌδΤα 

1001 γαμεῖν σε μηδέν᾽, ἣν ῬΑΙΘΥ || σφε μὴ γάμον ὃν ἐχρῆν ἐμέ 
ΕΒ, ὅα. ϑομτηοϊαῦ 1002 ἤτησεν Βοίμα 1004 διδόντα] ἔοτύ. τίνοντα 
1000 ἔχϑραν ϑεοῦ ΚΙιγτοΒΠοΟΙ͂ 1001 ἐχϑρῶν] αἰσχρῶν ΟἹ. Οὐΐο, σεμνῶν 
Ηρυνογᾶθῃ, ἀσεβῶν Οὐ. ΒαΒομθ | ἀϑέων (γ6] αἰσχρῶν γ6] σαϑρῶν) γὰρ 
ἀνδρῶν μοῖραν γ6] ἄφρονα γὰρ ἀνδρῶν πεῖραν Ἐ᾿. αὐ. δομτηϊαῦ || ἀν- 
δρῶν] ἁμῶν ὙὟΥ. Ἠοϊτηδπη 

1018 χέρ᾽ ᾿Ενυαλίῳ τεχτοσύνας Βοίῃθ [ τεχτοσύνας τ᾽ Μυβργᾶνθ 
1016 προσδόντες Ἠδτίυπρ',, παρδόντες οΟἸπὴ ΝϑθοΚ 

1020 φονίας Ἠργνογάθη 1028 ὥς τι] ἃ ᾽στὶ Ἠδθγηθηη 1024 βα- 

σιλῆς Μαειμῖδθ 1026 λέλαμπ᾽ ἐν καπνῷ ϑυώδει ν6] λέλαμπ᾽, οὐκ 
ἀτμὸς ϑυώδης Εἰ. ὅπ. Βομτηϊαῦ 1021 (ἰδίας) ἀλόχου Οαπίο 1029 φόνῳ 
ϑάνατον ΟδΙΏΡΘΥ 1029 5αᾳ. γόνον ϑανάτῳ.. ἀπῇρε Μυβργᾶνο 

1082 βαα. γ6] πορεύϑη γ6] ἐπέβη τϑασϊσιῦ ΒΘΥΠΘΒ 1088 ὅ τε 
ΒΘΙβΚθ | ὅτε νῦν δηΐου [ ἀγρόϑεν Ἡθδίῃ 1086 ἀδύτων ἐπιβὰς ἑδρά- 
νῶν, ματρὸς Μύυβρτανθ, πολυκτεάνων ἐπιβὰς ἀδύτων, ματρὸς Βτυποκ | 
ἔχταν᾽ ὧν Βυγρθβ, ἔκανε Ηδτύαηρ', κτέαν᾽ ἄγων ΒεοΙρκ | ὃ κτανὼν μη- 
τρὸς φόνον ὨΟΌΓΘΘ 1081 πολλοὶ δ᾽ ἂν Ἑλλάνων ἀχόρους στοναχὰς 
Μαύιδθ [ ἀν᾽] ἄρ᾽ Βυγρδβ 1089 δύστανοι νεκύων Ἠοιπογᾶθῃ | τε- 
κέων] τελέων Νίυβρταγνθ, τοκετῶν οἱ Νασος 1089 5α. τεκέων ἄλοχοι 
δ᾽ ἐξέλειπον Βυγρθ8 

1041 πρὸς αὖον εὐνάτορ᾽ Μυβροτᾶνθ, πρὸς ἄλλον οἰκήτορ᾽ “80005 | 
οὖκ ἐμοὶ ΒυγρΘ5 1042 δυσφρόνιες ἔπεσον ΟἸϊπιὶ ΝΟ. 1046 διέβα 
δὲ καὶ Πέλοπος πρὸς Βτύποκ, διέβαλλε Φρυγῶν δὲ πρὸς Βούμε | Φρυγῶν 
πικρὸς Βυτροβ, Φρυγῶν σφιν πρὸς ΟἸπη Ἠρθηήδηη, Φρυγῶν ἄπ᾽ Ἠδι- 
ἴὰπρ 1046 αἷμ᾽ ἄφϑονον Μυβρτανο, ἐν “Ἄιδὰ φϑόνον Τιοπὐηρ, ᾿Αἴδεω 
φόνον Βοίῃθ, ἐπ᾽ ᾿Αἴΐἴδα φόνον Οδταροῦ, ἀεικῆ φόνον ΚΙΛΟΒΠΟΗ͂, ἀναιδῆ 
φόνον ἩΘΒΟΪΟ απ15, τιν᾽ αἰδοῦς φϑοράν ΚαΥΞΟΙ 

1060 φρούδη ᾽στιν ΟἸῖτη ἩδΥΤηθηη 1064 τυγχάνειν ῬΗυρκΚ 
1050 φόβῳ; λέγουσα Ἐ᾿. απ. βομιηϊαύ 1068 ἀντὶ παιδὶ Τ)όΌγθο, ἀντί- 
ποιναὰ Νϑαοκ 

1062 προτείνων ἐλπίδ᾽ Νασοκ 1062--6ὅ ἀο]οῦ δϑοθδον 1068 καί 
σού γε ΒΔαΘΥΤΆΘΟΠΟΥ [| πορσύνειν Ἠδγίαπρ', πορσυνῶν ΜοὰκΚ [1064 κα- 
ταστάς] λοχήσας Νδυοκ, καταφϑὰς Ὑ16111, παραστὰς ϑΟΒΘΏΚΙ | νΘΥΒΌΤΩ 
αἀοἰοῦ Ἡθυθγαθῃ, αἱ 8185 ΠΟ ὙΘΥΒΌΤΩ ΟμΟΥΟ οοποϊπαθῦ 1068 καὶ 
πᾶν φϑάνων γ8 γ6] καὐτὸν φϑάνων πᾶν Ἐ΄. αα. Βομτηϊαύ, καί νιν παρ- 
ὄντα ἨΟΙΖηΘΥ, καὶ τἀπιόντα Ο. Βύβομα, κἀνταῦϑ'᾽ ἁλόντα ϑύθαϊηημο]]ου, 

ἘΠ τ ρΡΊ ᾶ65, Δματομηϑομϑ. ὄ 
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καὶ τἀνϑάδ᾽ οἷα ΝΥ αἰΐογ | τοῖς] γνώτ᾽ Ἠογνογάθη | νούβασα δῦ Βρυγίατη 
αὖ οοὐγαρύστῃ ραϊαῦ Ναυοκ 1009 ἀο]οῦ ΠαβΒοΟῪ 

1019 εἴπερ σοῖς Ἡθητηᾶπῃ, εἴ τι σοῖς οἸἴτη ὈΙπάογῇ, εἰ καὶ μὴ 
ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ [| ἀμυναϑεῖν φίλοις ἩἨατγίαπρ 

1084 δ᾽ οὐκ ἀκουστιῶν ϑέλω ΚΝ ΔΙΟΚΘΠΔΟΥ Σ 
1094 καὶ δεύτερον Ἠαγίυηρ 1099 φρουράν τ᾽ Ἠραΐῃ [| ἔταξαν 

ΔΡΟΡΎ. ῬαδΙΊ15. 
1102 λαβόντες ἁγναῖς ἐσχάραις ἐφέσταμεν Ἠογνογάθη 

1114 ἄγχ᾽ ὑφειστήκει γ6] ἀνϑυφειστήκει ἨΘΥΤΉΔΗΗ 1114---10 
ἀροΙοὺ ἤαθθον 111ὅ δάφνῃ πυκασϑείς ἴῃ τοοθη οι ΠΥ 1116 ὁ 
πάντων ϑοΙά]ον [ ἁπάντων μηχανορράφος λάϑρᾳ Ἠαγθαπρ 

1120 χωρεῖ ᾽πὶ πρύμναν Ἠαεγίυπρ' 1121 ἐξέϑει ν6] ἐξελᾷ Μυθ5- 
ρΎδγυΘ, ἐξέρπει Βτγύμποκ, ἐξαίσσει Οδταρου, ἐξήρκει ΚΊγΟΒΒοΟΗ͂ 

1180 καὶ φυλάσσεται βολὰς Τιοηὐηρ 1131 ἀσπίδα στρέφων οοπῖ- 
οἰθθδα [ ἀντέχων χερί ἨΘΙΏΒΟΙ 1182 ἥνυτ᾽ Βυγρθδ 118 5βαᾳ. φο- 
ρουμένου βέλεμν᾽ ἀπωθεῖν Τιοηὐηρ, φορούμενον βέλεμν᾽ ἀμύνειν Ηδτ- 
ὕπηρ; 1180 ποδός ἔπεί γε μὴν οἸῖτη ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ 1189 πηδήσας 
δρόμῳ Ἠρίπβοι, πηδήσας πέδοι Α. ὙΥ οατὶσ 

1148 εὐδίᾳ δ᾽ ὕπως ἘδΙΒΚΘ 1149 τρέψας ΒδΥΠ65 

1161 ὧνπερ αὐτὸς ὥλεσεν Ἠδητηᾶπη || τσούβυτη ἀο]οὺ Ηδυΐαηρ 
1152 ὡς γὰρ ἐς γαῖαν, 1181 δηΐθα, νϑυρῶ ὕσπερ.. ἄλλων ἀθ]6πάδ, βιπέ, 
ΒΕ, σὰ. δομιηιαὺ 

1100 κλαῦσαι] λοῦσαι ΘΙ5Κ6 1161 ---6ὅ αο]οὺ 4. 1). ΚΟΘΥΠΘΥ 
1168 διδόντα] ἴοτί. τίνοντα 1106 παλαί᾽ ὀνείδη Ἐ.. σα. ϑομτηηϊαΐ 

1170 ---72 σκύμνον ἐς οἴκους, αὐτός τε κακοῖς εἰς ἕν μοίρας συνέ- 
κυρσας, ΟΘὔθοΥ15 αο]οῦβ, ῬΘΙΘΥ 1171 ἄλλοις τε κακοῖς Νϑυοκ, αὐτός 
τε κόρου Ο. ἤδπηβθ, αὐτός τε νεκρῷ Ο. ΒύΒοΒθΘ | πήμασι κέλσας οἸ τη, 
Ῥοβίθω πήμασι τοῖς τοῦδ᾽ Ἡρογηδηη, πήμασι πληγεὶς Νάοκ, πήμασιν 
ἐλθὼν ΒεΙρῖ, πήμασι καμφϑεὶς Ἠδγνοτάθῃ, πήμασι πίπτων Ο. Ηδηβ8 
1171 5ᾳ. αὐτή τε κακοῖς πήμασι τοῖς σοῖς εἰς... συνέκυρσα ἨΟΙΖΗΘΥ, τηδ- 
τὴ αὐτή τε κακῶν κοινῇ μοίρᾳ συνέκυρσα 1172 καινῇ μοίρᾳ Νάυοκ 
συνέδυσας Μυβργδνθ, συνέπιπτες Βγύποκ, συνεκράϑης Μείϊῃϊδθ, συνέκυ- 
ψας (οὖ δῃΐθω κύρσασ᾽ 1. 6. Βο111οοὺ κύρσασι) Βοίμθ 1118 αἰαῖ αο]οῦ 
ιπαοτῖ 1176 πόλις Αἱμονίᾳ ΤιΘηθπσ 1171 ὠλόμεϑ'᾽ Τιοπθπρ [ ᾧχό- 
μεϑ'᾽ ἀοϊοῦ (μοὰ μον τέχνα) Ἠθιτθᾶπη | οὐκέτι μοι τέχνα] οὐ τέκνα 
Νδῦοῖκ 1179 5ᾳ. παϑέων ἄρ᾽ ἐγώ, φίλον ἐς τίνα βάλλων (βάλλων Α- 
α1η8) τέρψομαιν αὐγάς ἩργΙηϑηη 

1180 δὴ φίλων ὄμμα βαλὼν ἔτι τέρψομαι; Βααδὺ | (αὐγὰς τέρψομ᾽ 
ἰάλλων 4. Ἡ. Ἡ. ϑοβηηαῦ) 1184 οὗτός γ᾽ Ῥογβοπ, οὕτως γ᾽ Ηδητηδπα 
οὗτος γὰρ ὡς ἔκ τῶνδ᾽ ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, οὕτω γ᾽ ἂν ὡς Ἕχτωρ ΥΠδτηον τ, 
οὕτω γ᾽ ἂν Ἕκτωρ ὡς ΜΕΚΙοΥ, ὅπως γέ νιν ὁ τεκὼν Ε΄, απ. Βομτηϊαῦ, 

οὔτω γ᾽ ἂν ἔκκριτόν γ᾽ Ο. Βυβομθα, οὕτως ἂν ὥστε ξῶν γ᾽ ἨΟΙΖΠΘΥ 
1184 5α. οὗτός τ᾽ ἂν ὡς ϑανών, γέρον, μᾶλλον Ἠδἰτηδοοίῃ [ ΠΟΒ νΘΥΒῈΒ 
ΟἸτὴ βαβρθοῖοβ Βαθθθαῦὺ Νααοῖκ 1185 δ᾽ τ᾿ 1,.. Πιπᾶογῦ | δ᾽ οὐκ ἦν 
ἂν εὐτυχέστερον Ἠραίῃ 1186 Ἰαουπδια δηΐθ ὦ γάμος, ὦ γάμος ἱπᾶ1- 
οαὺ Μαιμῖδο [ ὥ μοι ἐγώ, γάμος ὡς γάμος οὐ γάμος Τὐπιᾶδα | ὦ γάμος, 
οὐ γάμος ΟΔΥΔΡΟΥ 1188 αἰύθυιχη αἰαῖ ἀρ]οὺ οατπὶ Βυαποκιο Πιπάοτγῇ 

1190 ὥφελ᾽ ἐμοὶ Βροκ, ὥφελέ μοι Βούμα | ὥφελ᾽ ἐμοὶ γέρας Ησῖ- 
ΤΠ 1 νουρὰ εἰς τέκνα καὶ γένος ἀο]οῦ Βγυποκ 1192 Τανταλιδᾶν 
᾿Δίδαν Οὐ. ΒΌΒΟΒΘ 1194 μηδὲ σὺ τοξοσύναν φόνιον ΚΆΥΒΘΥ 



ΑΡΡΕΝΘΙΧ δὲ 

1908 δακρύσω 1. ΗΘΙ]Παπὰ 130 5Βααᾳ. ὦ φίλος, ἔλιπες ἔλιπες ἔρη- 
μον, ὦ μοι γέροντ᾽ ἄπαιδα νοσφίσας οἸΐτηα ἨθγΙηδηη 1200 ὦμοι μοι, 

᾿ ταλαίφρονα ΥΥ Θδύρ8] 
1210 οὐ κάρᾳ ᾿πιϑήσομαι ΟὙΟΘΡΡΘΙΪ 12105α. οὐκ ἐπιϑήσομαι 

δ᾽ ἐμῷ | κάρᾳ (δὺ 5θτη8] πόλις) Ηδυθᾶπη [1215 ἕξεις] ἄξεις ΝΘΌΘΥ 
1218 μάτην ἄρ᾽ ἕν γάμοισί σ᾽ ΚΙ ΠΟΥ 1218- -δῦ δηΐθ 1218 ἰχαπ5- 
Ῥοπὶὺ ργϑθθαηΐθ ρϑυύτη ΒυγρΘϑΙο ΚιγομΠο 1219 ἁμπτάμενα πάντα 
φροῦδα φροῦδα κεῖται οἸΐτη Ἠθητηϑημ, ἀμπτάμενα πάντα φροῦδ᾽ ὀχεῖται, 
φεῦ (οὐ 1205 ἰὼ... ἔλιπες ἔρημον) Τ,Θηὐϊηρ' [ φροῦδ᾽ οἴχεται γ6] κεῖνα ὉΤῸ 
κεῖται Π).ΟΌΤΘΘ Ῥοβὺ 1219 ἰώ μοι μοι δααϊύ, ἴῃ ν. 1201 ἰώ μοι μοι 
τ πα αθη5, Ηθυτήϑημ, ὥμοι μοι χαμαιπετῆ Βαρριοῦ 4. Η. Ἡ. Βομιηιαὺ 

1220 κοντῷ μεταρσίῳ ΤιΘπὐπρ, κώπᾳ μεταρσίῳω ΟδΙΏΡΟΥ 995 
σκῆπτρα τᾷδ᾽ ἀπερρέτω Βυτρθὸθ 1324 μύχια Ἠθητηδηη 122 πανώ- 
λεϑρον γᾷ πίτνοντά μ᾽ ὄψει Ἠθητηδηῃ 1226 κεκίνημαι Μυβργδνθ 
1228 δαίμων ὅδε νῷν αἰϑέρα λευρὸν Νᾶυθοκ | λευκὸν ἐς αἰϑέρα Ἐ. ΚΙοῦζ 

1281 χάριν σὴν ΠΟΡΤΘ6 | τῶν σῶν [,Θηὐηρ' 1284 δυσφρονεῖν 
ΑἸάϊπδ, οἷν. ϑορῃ. ΕΠ. 28 

1244 Μολοσσίαν χρεὼν ΚΙιτΟΒΒΟΗ͂ (ολοσσίαν γῆν χρεὼν ἘΘΙΒΚΘῚ) 
1245 βυβροούστα παροὺ ΤιΘη ]πρ' 1248 οὐΐϊδπι ολοσσίᾳ 1ιΘαὐϊηρ, [7ο- 
λοσσίαν τῶι ΟἸΊτη βουναροὺ ΚΙγομποΙ, αὖ εὐδαιμονοῦντας 1ῃ Υ. ῬΥΟΧΙΤηΟ 
οογγτρύστη ᾿πατϊοδγοῦ 

1254 ροβὺ 1266 οοἸ]ϊοοαὺ Ηθυτηϑηη 
1261 δόμους] ἴοτῦ. δρόμους, οἷν. Τρ. Τδαγν. 437 1212 Λευκὴν 

ἔπαυλιν Μυβργδᾶνθ 
1212 ὀφείλετε ΝΩΡΟΥ 
1288 πράξει᾽ ἄν Ῥούϑοπ (ἀρ θοὈαῦ πράξειεν) 1284 -- 88 αοϊού 

Ηδυίΐαηρ. 
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ΕΠ ΒΙΓΡΙΒΙΒ 

ΒΑΒΟΌΓΙΑΒΙ 
ΕὈΙΌΘΕΕΓΝΤ 

Η. ΡΗΕΙΝΖ 8πτ Ν. ΝΕΟΚΤΙΕΙΝ. 

ΝΟ ῬΑΒΒΊΉ. 

ἩΤΡΡΘΥΥ ΤΣ. 

Ξε 

ΠΙΡΒΙΑΙ͂ 

ΙΝ ΔΕΡΙΒΌΒ Β. 6. ΤΕΌΒΝΕΒΙ. 

ΜΟΜ. 



ΕΌΒΙΡΙΙΒ 

ΠΕ ΡΓΟΤΥ 61} 

ΕΡΙΘΙῚΤ 

Ν. ΨΕΟΚΙΕΙ͂Ν. 

ΠΙΡΒΙΑΙ 

ΙΝ ΑΕΡΙΒΌΒ Β. 6. ΤΕΘΒΝΈΕΗΙ. 

ΜΟΜ. 



ΤΙΡΒΙΑΒ; ΤΥΎΡΙΒ Β. 6. ΤΕΌΒΝΕΕΙ. 
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Νούδυ τη 1η6δ6κχ. 

Α -- οοα. Μαγοϊϑηυβ 471 τηθηῦγϑη. 8860. ΧΙΓ αὶ] οοπύϊποὺ ν. 1 

᾿ Ξ ΤΟ 
4.53 --ΕΞ τηϑηῆμβ ΟΟΥΥΘΟΪΤΙΟΘΒ 

Ε -- οοᾶ. Ῥαγδίηυβ 2112. τηριτϑη. 5860. ΧΙΠ 

ς ᾧ -ε οοά. ΡαΑΥΒίπιβ 2118 τηθιηῦγϑη. 5866. ΧΙΠ γν6] ᾿πϑαηὐ5 ΧΙΠ 

| α --- τηϑπὰβ βθουπα8, 
' α τς ΘΟ] Ὑ65 τηϑητ5 ΥΘΟΘΏ ΟΥΘΒ 

Β --- οοα. γαύϊοδπαβ 909 ὈοΙ γοΙηπ5 5860. ΧΙΠ 

β Β5" --Ξ τρδπὰβ δηὐαιπδ ΘΟΙΥΘΟΙΤΙΧ 
ῦ -τι τη 8 ΤΘΟΘΘΗΙΟΥ 

Ο -- οοα, Ηδνῃίθη815 4117 ομαγίδο. 5860. ΧΥῪ 

β 1, -Ξα-α. οοα. ᾿ϑυγοηθιϑηυβ 82, 2 οματίδο. 5866. ΧΙ 

ἰ --- τηϑητ5 ΘΟΥΥΘΟΥΙΟΘΒ 

Ρ -- τῬοοα. Ραϊδύπαβ, πὰποὸ δ αὐοδηι8 287 τηθιηργδη. 5866. ΧΙΝ 

} -Ξ- τοϑῆμι8β ΟΟΥΥΘΟΙΓΙΟΘΒ 

Ῥδ55Ι1ὴ ΟΟΙΠΙΠΘΙΠΟΥ̓ΘΗ ΤΥ: 

Κ' --Φ ἔγταρτηθηύδ, ᾿ϑοθῦδ, ΘΟΘΊΟΙβ τηθιηγϑη. ἴῃ Αθσγρύο ᾿πνθηῦ 586- 

Οὐ] ἔδυ βοχύο βούιρῦϊ αὐ8 ῬᾳΌΪ1ΟΙ 1718 ἴθοιῦ Κιγομ οἵ ἴῃ 

Μοπαίβθ. ἄθν Κα. Ακβοᾶ. ἀδθὺ  Ίββθηβοῃ. σὰ Βου]η 1881 

Ῥ. 9ϑ8254αα. Ηδθο ἔγδριηθηΐα οοπύϊηθηῦ ἔγαρτηθηῦδ ὙΘΥΒΌΌΙΩ 

242--ὃδ1 

οοα. Τιϑυγθηθθηιβ 81, 10 

οοα. [ιϑυγθηθιϑητιβ 81, 1 

οοα. Νρδρο!ῦ. ΠΕ Ε' ομανύδο. β8θο. ΧΥ͂ 
«τες ὁ0α. ΗΙΘογοβοϊ γτητύδηαβ (γ146 δα Μρᾶ. ρ. 1). δι δὼ Ὁ 
Ι 



ΥΙ 

Οοαϊοὶβ 4 αὐϑῖη δοουγα βίη τὴ ΟΟἸ]ὕοθὴ αὖ αποηἄδτη Δ.γηΪ60 

510 ῬΥΠηΖ1Ο, 1ϑ Τ21}1 αὐοαπθ βυϊήσὴῷ ᾿ΙοΥγα] ταῦθ οοποθϑδὺ ΟδΥΟΪ 5 

ὈΙΠΌΠΘΥ, ΟοὐἹ οὐϊδη ἤοὺ ἸΟΟ0Ὸ Τηδχιηδ8 ἃρῸ ργαίδβ. Ἠσυΐϊὰβ οοὐϊοῖβ 

ΤηΔ 1 ΟΥ̓ 5. ρᾶγίθβ ᾿πβροχιῦ οὔϊδιη ΡΥΠΖ, αὉἹ ργδθίοσθα Πργοβ Πα οοη- 

ὑα}10ὺ. 16 ἀποῦυθ Ἰοοῖβ 1001 4 ἀυθηα ! μθὴ Τη1}1 Ὀοπῖρηθ βαβύα 
ὮὨ. ΒΙοοοθομΙ. ΤΑργοβ 8.1, Ὁ (οα) οοπύυμῦ Ἡ. Ηϊηοκ. Αοοραϊὺ οοἸ]αὔο 

ΟΟα1οῖ5. 1, αὐδιη Ῥαηύομὶ ρα ]1οανιῦ τὼ οὐπαϊ! ΑἹ ΕἾ]Ο]. τθοα ΤΡ. 323 

-- 889 οὖ απδ8 ᾿ΠΌΥΟΥατα ΘΟ] ὔϊομθβ ἃ ὙΠ] δτηουὕζο ἴῃ 64, Βυΐαβ ἔδ- 

Ὀυ]86 ἃ. 1891 γγοϊαύδθ βιαηῦ. Τωϑούϊοηθβ 1071 Ν᾽ ἴπ Αγρυχηθηΐο ἔα] 6. 
ΘΟ 101 ΒΟΒΟ]Ἰοσαια 0 άπαγᾶο βομνγαγί οομηρᾶτγαΐδθ δοσθρίδβ τϑΐρσο. 



ΒΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ 

Ἐπτίριαο5, ἩΗἱρροϊσίαβ. 





-ν ὦ γα δ υπιρονψνννοιυ νυσρανυμννοι 

᾿γπόϑεσις ᾿Ιππολύτου. 

Θησεὺς υἱὸς μὲν ἦν Α4ἴϑρας καὶ Ποσειδῶνος. βασιλεὺς 
δὲ ᾿ϑηναίων" γήμας δὲ μίαν τῶν ᾿Δμαξονέδων ᾿Ιππολύτην, 

Ἱππόλυτον ἐγέννησε κάλλει τε καὶ σωφροσύνῃ διαφέροντα. 
ἐπεὶ δὲ ἡ συνοικοῦσα τὸν βίον μετήλλαξεν. ἐπειδσηγάγετο 

 Κρητικὴν γυναῖχα, τὴν Μίνω τοῦ Κρητῶν βασιλέως καὶ 

᾿ Πασιφάης ϑυγατέρα Φαίδραν. ὁ δὲ Θησεὺς Πάλλαντα, ἕνα 

τῶν συγγενῶν, φονεύσας φεύγει εἰς Τροιζῆνα μετὰ τῆς γυ- 

ναικός, οὗ συνέβαινε τὸν Ἱππόλυτον παρὰ Πιτϑεῖ τρέφεσϑαι. 

᾿ϑεασαμένη δὲ τὸν νεανίσκον ἡ Φαίδρα εἰς ἐπιϑυμίαν ὥλι- 
σϑεν, οὐκ ἀκόλαστος οὖσα, πληροῦσα δὲ ᾿Δφροδίτης μῆνιν. 
ἣ τὸν ᾿Ιππόλυτον διὰ σωφροσύνην ἀνελεῖν κρίνασα τὴν Φαί- 

δραν εἰς ἔρωτα παρώρμησε, τέλος δὲ τοῖς προτεϑεῖσιν ἐπέ- 

ϑηκε. στέγουσα δὲ τὴν νόσον χρόνῳ πρὸς τὴν τροφὸν δη- 

λῶσαι ἠναγκάσϑη, κατεπαγγειλαμένην αὐτῇ βοηϑήσειν" ἥτις 

καὶ παρὰ τὴν προαίρεσιν λόγους προσήνεγκε τῷ νεανίσκῳ. 

᾿τραχυνόμενον ὃδὲ αὐτὸν ἡ Φαίδρα καταμαϑοῦσα τῇ μὲν 

Αὐρατη. Ομ. 1) [ ἱππολύτου ὑπόϑεσις Α 11η. 1 υἱὸς μὲν ΑΝ, 
υἱὸς οτη. 4 Πα ΒΟΡῚ αἴϑρας ἱππολύτης Οὐ οὔ γοοδῦα]ο ἱππολύτης Ἰῖπθῶ 
ΤῊΪΏ10 Βα δουρί Εἰ, αἴϑρας υἱὸς (υἱὸς 811ὼ τὰ. ἴῃ ταϑιτῶ ΠΟΥΘΙῺῚ [618 
Ἰ ουδυατη. 501., πογῶῦ βοιποοϑὺ ἱππολύτης) ὦ] ποσειδῶνος υἱὺς ΟὟ 2 δὲ 
οἵη. ὦ [ δὲ ἦν ὃ ϑησεὺς Ο'1 ἀμαξόνων Οὐ | ἱΙππολύτην] ἀντιόπην ὦ 
8 διαφέροντα] διαπρέποντα 5 ὅ μίνωος ΟΙΝ ὄὅ 584. καὶ πασιφάης Βὸ- 
Ῥεπύὺ ΒΑΝΡ̓, οβ. 4 πα΄. 1 τροίξηνα 4 | τῆς οτα. Οα 8 συνέβη ΝΙ 
παρὰ τῷ Εἰ | στρέφεσϑαι ΡΨ 9. ὠλίσϑησεν Β 11. 5α. νϑύρα τὴν... 
παρώρμησε οἵα. 4 Πα Οὐ, ϑαρουβου. ΜΒ, παθοηῦ 1ῃ ἰοχύα Ν., π151 αὐοὰ 
τὴν Ῥ οτηϊδιῦ 12 δὲ οἵη. ἴω Ο | ἐπέϑηκε Ν!Ρ, ἔϑηκεν νγ6}] ἔϑηκε 4α 
ἘΒΟ 1 νοῖρὰ τέλος... ἐπέϑηκε Ἰαυθ]1ὼ 18 στέγουσα] δ Δ᾽ΟΚΘΠΒΘΥ, 
στέργουσα Ἰ1ΌΥ] [ δὲ] γὰρ Ν᾽ νόσον οτα. 4 | ἡ Φαίδρα ροϑῦ νόσον δά- 
ΟΝ 14 κατεπαγγειλαμένην] Βτγύποῖκ, κατεπαγγειλαμένη ἸΙΌΥῚ, Ἠ151 
αὐρα ἡ δὲ κατεπηγγείλατο Ν βοηϑῆσαι Ια ΒΟ 1 καὶ παρὰ ΝᾺΡ 
κατὰ ΑΜ α ΒΟ] προήνεγκε 4α 
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1ὅ 
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τροφῷ ἐπέπληξεν, αὑτὴν δὲ ἀνήρτησε. καϑ᾽ ὃν χαιρὸν φα- 

νεὶς Θησεὺς καὶ καϑελεῖν σπεύδων τὴν ἀπηγχονισμένην, 

εὗρεν αὐτῇ προσηρτημένην δέλτον, δι’ ἧς ̓ Ἱππολύτου φϑορὰν 
κατηγόρει κατ᾽ ἐπιβουλήν. πιστεύσας δὲ τοῖς γεγραμμένοις 

τὸν μὲν ᾿Ιππόλυτον ἐπέταξε φεύγειν, αὐτὸς δὲ τῷ Ποσειδῶνι 
ἀρὰς ἔϑετο, ὧν ἐπακούσας ὃ ϑεὸς τὸν ᾿ππόλυτον διέφϑειρεν. 

Ἄρτεμις δὲ τῶν γεγενημένων ἕκαστον διασαφήσασα Θησεῖ, 

τὴν μὲν Φαίδραν οὐ κατεμέμψατο, τοῦτον δὲ παρεμυϑήσατο 

υἱοῦ καὶ γυναικὸς στερηϑέντα᾽ τῷ δὲ ᾿ππολύτῳ τιμὰς ἔφη 
γῆς ἐγκαταστήσεσϑαι. 

ἡ σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Τροιζῆνι. ἐδιδάχϑη 

ἐπὶ ᾿Επαμείνονος ἄρχοντος ὀλυμπιάδι πζ΄ ἔτει δ΄. πρῶτος 

Εὐριπίδης, δεύτερος ᾿Ιοφῶν, τρίτος [ων. ἔστι ὃὲ οὗτος ᾿[π- 
πόλυτος δεύτερος ὁ καὶ στεφανίας προσαγορευόμενος. ἐμφαί- 

νδται δὲ ὕστερος γεγραμμένος" τὸ γὰρ ἀπρεπὲς καὶ χακηγο- 
’ὔ ΒΩ 2 Ψ ᾿ -" ῇ } ᾿ »" θίας ἄξιον ἐν τούτῳ διώρϑωται τῷ δράματι. τὸ δὲ δρᾶμα 

τῶν πρώτων. 

17 αὐτὴν ταῦῦ. ἴπ αὑτὴν Πἰ, αὐτὴν 4α ΒΒ, ἑαυτὴν ΝΟ ᾿| ἀν- 
ἤρτη Β 18 σπεύδων] ϑέλων ΝΨ᾿ὁ 19 δέλτον] βίβλον α | εὗρεν 
ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς χάρτην δι᾽ ὃν Ο 20 χατ᾿] 1 διηονῦς, καὶ 
11011 (καὶ ἐπιβουλὴν οἵη. α) 22 ὑπακούσας (" 28 γεγεννημένων Α] 
ἕκαστον Δα 6}, ἕκαστα Ε΄ Β| διασαφήσας Α | τῷ ϑησεῖ Οὐ ϑεισεῖ Εἰ 
24 οὐ χατεμέμψατο ΕΟ, οὐκ ἐμέμψατο Ν, οὖκ ἀπεμέμψατο ῬΙΥΊΟΥΘ μὶ ΘΧ 
π οοιγθοίο ᾧ, οὐκ ἀπεπέμψατο 48Β9}Ὁ 26 γῆς] ἐπιχωρίους Ν, γῇ 
γδ]οκθηβοι [ ἐγκαταστήσεσϑαι] Νάθοκ, ἐγκαταστήσασϑαι 110]. Ηδδο 6χ- 
οἱριῦ ρϑυβοῃϑυττη πα θχ οὐϊδηι 1 615 11Π0115 ααἱ 1. 27---88 ΠΟ ΟἸἸβουαηῦ. 
Οτηϊβουτιηῦ δαύθιη Ὁ οὖ βραῦϊο νϑόιο Ἰηΐοὺ ἐγκαταστήσασϑαι οὖ Ῥο15ο- 
ὨδΥΤη ᾿πα]οθπι τοὶοΐο Οὐ, αἱ ὑϑίηθη ἸΙΌΘΥ ῬΘΙΒΟΠΘΤΆΤΩ 0610] Βα 1 οὗ 
γοῦθω ἡ σκηνὴ τοῦ δράματος ἐν ϑήβαις κεῖται, ἴῃ ταᾶτρ. δαα. ὦ 
27 ΑΥΙΒ ΟΡ 815. δυρατηθηύθατη οδρΙῦθ ὑγαπῦτη “ ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ [| Τροιζῆνι] 
οα. Βυαδοβίδμο, ϑήβαις 1101] (ὑπόκειται ἐν ϑήβαις Πα Β, ἐν ϑήβαις 
κεῖται Α ΝῚ 28 ἐπὶ ᾿Επαμείνονος] Μαύϊηϊαδθ ροβὺ Βδυμπθβίαιη απ 

“κε 

᾿Επαμείνονος Ῥγοροδιοταῦ, ἐπιαμήνονος οοτγϑοῖο ἢ 6Χ δὲ αὖἡ νἱάοίαν. 4, 
ἐπὶ ἀμείνονος Βα Ν, ἐπὶ ἀμείνῶνος Εἰ ὀλυμπιάδος ΒΒ | πζ΄ α, ἐπὶ πξ 
ΑῈ, ἐπὶ νξ Β, γὰρ πξ ΝῚ δ τετάρτω αὶ 29 καὶ δεύτερος Β | ἰό- 
φων ΑΒ ἰόφών α | καὶ τρίτος Ν᾿ | οὗτος ὃ α 80 ὁ καὶ] Νάποκ, 
χαὶ ΠΡῚῚ 81 κατηγορίας αἱ (ἴῃ τηδΥρ,. ἴῃ αὸ Βο0Πο] δύ ᾿Ιπθὰβ 21---88 
γϑροῦνιῦ κακηγορίας) 



, Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

᾿Αφροδίτη. 

ἹἽππόλυτος. 

πρόσπολοι. 

' ϑεράπων. 

χορός. 

᾿ τροφός. 

Φαίδρα. 

ϑεράπαινα. 

᾿ Θησεύς. 

ἄγγελος. 

ἄρτεμις. 

Νοιηΐηδ ΠοΟΟ οΟΥπ6 παθοαῦ 4}: ἀφροδίτη. ἄγγελος. ἱππόλυτος. 
'Δδησεύς. οἰκέτης. ϑεράπαινα. τροφός. ἄρτεμις. φαίδρα. χορός. Ποο ὦ: 
᾿ἀφροδίτη. ἱππόλυτος. ἄγγελος. ϑησεύς. ϑεράπαινα. οἰκέτης. τροφός. ἄρ- 
'τεμις. φαίδρα. χορός. Βοὺ Ο: ἀφροδίτη. ἱππόλυτος. χορός. ϑεράπαινα 
τροφός. φαῖδρα. ἄγγελος. ἡμίχορος. ϑησεύς. ἄρτεμις. οἰκέτης. ἸπαΊΟΘΠῚ 
ὉΠ. Πω, τηϑιρὶηὶ δα. ὦ ππηο: δρᾶμα ὃ. -Ε τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα. 
᾿ἀφροδίτη. ἱππόλυτος. χορός. ϑεράπων. τροφὸς φαίΐδρας. φαιδρ. ἄγγελος. 
δησεύς. ἕτερος ἄγγελος. ἄρτεμις. Νοιηθῃ πρόσπολοι Θχ γ. δ4 1πηὐᾺ}1 | 46 
'πομηῖπθ ϑεράπων, ΟἿἱ ἴοτύ. πρέσβυς φῬγϑαοίθτυθπασχη (οἷν. ν. 114 οὖ δὰ 
ἼρΡΗ. Α. 8ὅδ), νἱᾶθ βᾷ νυν. 88 ρῖὸ ἄγγελος αρύυται ἔπουϊῦ ϑεράπων 501]- 
ΌοΥΙ6, οἷν. 1184 



ΑΦΡΟΔΊΙΤΗ. 

Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος 

ϑεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ᾽ ἔσω" 
ὅσοι τε πόντου τερμόνων τ᾽ ᾿4τλαντικῶν 
ναίουσιν εἴσω φῶς ὁρῶντες ἡλίου, 

τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, ὄ 

σφάλλω δ᾽ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα. 
ἔνεστι γὰρ δὴ κἀν ϑεῶν γένει τόδε" 

τιμώμενοι χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο. 

δείξω δὲ μύϑων τῶνδ᾽ ἀλήϑειαν τάχα᾽ 
ὁ γάρ μὲ Θησέως παῖς, ᾿Ζμαξόνος τόκος. 10 
᾿ἹΙππόλυτος. ἁγνοῦ Πιτϑέως παιδεύματα, 

μόνος πολιτῶν τῆσδε γῆς Τροιζηνίας 

λέγει κακίστην δαιμόνων πεφυκέναι. 

ἀναίνεται δὲ λέκτρα κοὐ ψαύει γάμων" 

Φοίβου δ᾽ ἀδελφὴν Ἄρτεμιν, Ζιὸς κόρην. 1ὅ 

τιμᾷ μεγίστην δαιμόνων ἡγούμενος, 

χλωρὰν δ᾽ ἀν᾽ ὕλην παρϑένῳ ξυνὼν ἀεὶ 
κυσὶν ταχείαις ϑῆρας ἐξαιρεῖ χϑονός, 

μείξω βροτείας προσπεσὼν ὁμιλίαν. 
τούτοισι μέν νυν οὐ φϑονῶ᾽ τί γάρ μὲ δεῖ: 20 

ἃ δ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἡμάρτηκε, τιμωρήσομαι 
Ἱππόλυτον ἐν τῇδ᾽ ἡμέρα" τὰ πολλὰ δὲ 

ἱππόλυτος ΒΌΡΘΙΒοΥ. 4,4, ἱππόλυτος στεφανηφόρος ΠΗ, εὐριπίδου 
ἱππόλυτος θ΄, εὐριπίδου φαίδρα ΤηϊΏ10 τηϑρῺ15 ΠΠΘΥῚΒ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ἴῃ. 10, 
εὐριπίδου ἱππόλυτος στεφανηφόρος {Ὁ 1 πούϑιῃ οἵη. 41, δα. ὦ 
ὁ σφάλω Α 16 κόραν Β 10 ἔον. δαίμον᾽ ἐκπαγλούμενος (δαιμό- 
νῶν ΘΧΎ. 18 οὐὔπιῃ νΙαἀθύαη) 18 κυσὶ Β | ἐξαιρεῖ Τὸ οὐ ἴῃ τηᾶγρ. δᾶ- 
αι015. νουθὶρ ἀντὶ τοῦ ϑηρᾶται 1, ἐξαίρει ΑΒ. ΒΟῚ, 19 προσπεσὼν] 
γ0. τυχὼν 507. ΒΌΡΘΙ πεσὼν ἰ 1. 6. προστυχὼν ὁμιλίαν] ῬΟΥΒΟΙ, ὁμιλίας 
ΠΡΌΣ (ΒουρῦοΟ ἡ ΒΌΡΟΙ ς ὦ, ς ἀο]ονὺ ἢ 20 τούτοισι μέν νυν (", τού- 
τοισι μὲν νῦν Α17α, τούτο μὲν οὖν Β,, τούτοισ μὲν οὖν 17, βοἃ οὔ 
ΟΧ 8}115 Π| ογβ αι ἀἸβοθυηὶ ποαπθαηῃῦ ΘΟ. ἷ, τούτοισι μὲν γ᾽ οὖν Ῥ 
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πάλαι προκόψασ᾽, οὐ πόνου πολλοῦ με δεῖ. 
ἐλϑόντα γάρ νιν Πιτϑέως ποτ᾽ ἐκ δόμων 

σεμνῶν ἐς ὄψιν καὶ τέλη μυστηρίων 2ὅ 
| Πανδίονος γῆν πατρὸς εὐγενὴς δάμαρ᾽ 

ἰδοῦσα Φαίδρα καρδίαν κατέσχετο 

ἔρωτι δεινῷ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν. 

καὶ πρὶν μὲν ἐλϑεῖν τήνδε γῆν Τροιξηνίαν, 

πέτραν παρ᾽ αὐτὴν Παλλάδος χατόψιον 80 
γῆς τῆσδε ναὺν Κύπριδος ἐγκαϑίδατο, 

[ἐρῶσ᾽ ἔρωτ᾽ ἔχδημον" ᾿Ιππολύτῳ δ᾽ ἔπι 
τὸ λοιπὸν ὠνόμαζεν ἱδρῦσϑαι ϑεάνΊ. 

ἐπεὶ δὲ Θησεὺς Κεχροπίαν λείπει χϑόνα, 
μΐαθμα φεύγων αἵματος Παλλαντιδῶν, 8ὅ 

καὶ τήνδε σὺν δάμαρτι ναυστολεῖ χϑόνα, 

ἐνιαυσίαν ἔκδημον αἰνέσας φυγήν, 

ἐνταῦϑα δὴ στένουσα κἀχπεπληγμένη 

κέντροις ἔρωτος ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυται 

σιγῇ" ξύνοιδε δ᾽ οὔτις οἰκετῶν νόσον. 40 
ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ τόνδ᾽ ἔρωτα χρὴ πεδεῖν᾽ 
δείξω δὲ Θησέως παιδί, κἀκφανήσεται. 

καὶ τὸν μὲν ἡμῖν πολέμιον νεανίαν 

ῶ8 προκόψασ Α α 5061 6 801. 45, προκόψασαν ἴῃ τηᾶγρ. ἰ [ μὲ 
ΒΌΡΘΥΒΟΥ. οὐ ὦ 24 πιτϑέος α 2ὅ σεμνῶξς Ο 26 γῆς Ρ 21 κατ- 
ἔσχετο] κατεσχέϑη ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 7,, κατείχετο ΜΟΙΚ 28 βουλεύμασι Β 
29--88 ἀδ]οὺ ροβὺ Ἠδυύαηριαμ Ὁ. 98 8 80 πέτραν 1,.Ὁ0 πέτρην 4 
ἘαΒ6Ο 81 ἐγκαϑίσατο 4.8}, ἐγκαϑείσατο Ε΄ 61,, ἐγκαϑίστατο ο, 
καϑίσατο Νιοῖκ (καϑείσατο ΜυβρΥδνυΘ) 82 5αᾳ. ἀβ]δνὺ ΒΙοιηῆθ!α 
82 ἐρῶσα ἔρωτα 4Β ἐρῶσ᾽ 45 | ἔκδημον 4 ΕἸ (εἶν. 5080]. 4 μὴ πα- 
ρόντος), ἔχδηλον ταῦῦ. ἴπ ἔχδημον α, αποᾶ 1ϑγατῃ 1η ἔκδηλον οοΥΥ. α, 
ἔχδηλον ΒΟῚ, 88 ὀνομάσουσιν Ζοτύϊη, ὠνόμαξον ΜοΙΠΘΚΘ 84 κε- 
κροπίδα Β | λίποι (νι οὐ ποι 507. γ6] Ὑθϑουῦ. ἱ, ᾿πύρυ ἐ οὖ ποῖ γ83.) 70, 
λίπε ῬῚ χϑόνα] ἀαὺ ῖο αὖ ργοροβυαϊῦ ΞΥΌΘΙ δαὺ 86 αὖ οοπΙίθοῖῦ ΚΑΎΒΕΥ 
πόλιν 5οΥἹθοπάστη νἱαθίαν, οἷν. Μϑά. 682 8ὅ παλαντιδῶν Ο 
806 τήνδε Ε1, τῇδε 4, τῇδε τασῦ. 1Ἰη τήνδε ὦ, τῆδε. ταῦ. ἴῃ τήνδε Β 
γρ0. τῇ ΒΌΡΘΙ τήν 507. ὃ 817 ἐνιαυσίαν Ε΄1,:Ρ, ἐνιαύσιον 4" 
88 καὶ πεπληγμένη ΟἸὨ τύ. ραύ. 855. 749 40 σύνοιδε δ᾽ 4 Πα Β6, 
ξύνοιδεν 17, 7 ξύνοιδε δ᾽ 1 | οὔτις 4 Βα Β1}, οὐδεὶς ΟἹ, 41 ταύτῃ 
ἘΠῚ, ταύτης 4α8 (γρ. ταύτῃ 5αρθογβου. 0) | τὸν τασῦ. ἴῃ τόνδ᾽ α | χρὴ 
ΤΡ, δεῖ ΑΕ αΒ6Ο 42 δείξω δὲ Θησέως παιδί] ὙΥΠαΙηονύς, δείξω 

δὲ ϑησεῖ πρᾶγμα Ἰῖονϊ (ϑησεῖ δὲ δείξω πρᾶγμα ΒΒ) καὶ φανήσεται Οὐ 
48 πολέμιον ἡμῖν νεανίαν Β | νεανίαν] πεφυκότα 1, (αυσοᾶ ρῥτδοξουῦ 
ὙΔΙΟΚομδοι) 
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κτενεῖ πατὴρ ἀραῖσιν, ἃς ὁ πόντιος 

ἄναξ Ποσειδῶν ὥπασεν Θησεῖ γέρας, 4ῦ 

μηδὲν μάταιον ἐς τρὶς εὔξασϑαι ϑεῷ. 
ἣ δ᾽ εὐκλεὴς μέν, ἀλλ᾽ ὅμως ἀπόλλυται, 
Φαίδρα" τὸ γὰρ τῆσδ᾽ οὐ προτιμήσω κακὸν 
τὸ μὴ οὐ παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ἐμοὶ 
δίκην τοσαύτην ὥστ᾽ ἐμοὶ καλῶς ἔχειν. ὅ0 
ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε παῖδα Θησέως 
στείχοντα ϑήρας μόχϑον ἐχλελοιπότα, 

Ἱππόλυτον, ἔξω τῶνδε βήσομαι τόπων. 

πολὺς δ᾽ ἅμ᾽ αὐτῷ προσπόλων ὀπισϑόπους 
κῶμος λέλακεν Γάρτεμιν τιμῶν ϑεὰν δὅ 

ὕμνοισιν" οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἀνεωγμένας πύλας 
“Ἥιδου, φάος δὲ λοίσϑιον βλέπων τόδε. 

ΤῊΥΠΟΛΎΤΟΣΙ: 

ἕπεσϑ᾽ ἄδοντες ἕπεσϑὲ 
Ἁ χ 2 ὔ τὰν Ζ'΄ιὸς οὐρανίαν 

-: 
άρτεμιν, ἃ μελόμεσϑα. 00 

Μ“ 

ΠΡΟΣΠΟΛΟΙ͂. 

πότνια πότνια σεμνοτάτα, 

Ζανὸς γένεϑλον, 
χαῖρέ μοι, ὦ κόρα 

Δατοῦς ἄρτεμι καὶ “1ιός, θὅ 
καλλίστα πολὺ παρϑένων, 

44 χτανεῖ υὖἡ᾽ νᾶ. 4 χτενεῖ 43 ἀραῖσι Τ ἀραῖσιν 48 ὥπασε 
Β 406 ἐς ΤΡ εἰς!ι 41 ἥδ᾽ ΑΒΟΡῚ εὐκλεὴς) εὐσεβὴς Ἠογοτάθῃ 
48 καλὸν 1, 8684 2 6Χ κὶ ΟΟΥΥ. 49 τὸ (οὐ ΒΌΡΘΙΒΟΥ. δ) μὴ οὐ ΒΒ. τοῦ 
μὴ Ο, τοῦ μ᾽ ἣν Ῥ ὅ0 ὥστέ μοι 4α, ὥστε μοι ΕΟ ὅ8 τόπων] 
δόμων ὅδ ϑεὸν ΠὃῈ  δὄὅὄῥὅἂ ἐῳγμένας Τιοηπσ δὅ17 φάος τὲ ἢ, 
βλέπον Πα | τόδε (ο 50Υ. ἢ) βλέτων ΠΛ7Ρ ὃὅβ ἄδοντες γ6] ἄδοντες Εα 
ΒῚ, ἄδοντες Οὐ, ἄιδοντες 4. ἀείδοντες ΑἼΓΙΡ 60 ἄρτεμιν ἄρτεμιν 
1}. ρυῖὰβ ἄρτεμιν ἀο]ονῦ ὁ} μελόμεϑα Οὐ 61 πρόσπολοι] ῬΥΔΘΒΟΙΡΒΙ 
ΟΧ Υ-. ὕά, ΟΠΟΥ πούδιη ρυδοῆσιηῦ 4 Πα ΒΟῚ,Ρ, χορὸς τῶν κυνηγῶν α, 
οἵγ, 5080]. δᾷ ν. ὅ8 ἢ ὁ ἱΙππόλυτος ὑμνεῖν παρακελεύεται αὐτοῖς ἢ ἀλ- 
λήλους προτρέπονται οἱ ἀπὸ τοῦ χοροῦ ἤγουν οἱ συνεπόμενοι τῷ “ἵἴππο- 
λύτῳ κυνηγέται 08 ξανὸς Α Πα ΒΟΊ, ξηνὸς 1,.}} | γενέϑλιον (Οἱ 
θ4 χαῖρε χαῖρέ Εὶ 1 χαῖρέ μοι, ὦ κόρα χαῖρέ μοι 1,0 Ῥοδύθηϊαβ χαῖρε 
μοι, ἀο᾽ονῦ ἰ (θ0α «Ἰ1ὼ τῇ. ἄθηο ΤΘ ΒΟ 1051) θὕ λατοῦς βοτιρύο ἡ 5ὰ- 
ῬΘΙ α 48 λατοῦς καὶ διὸς ἄρτεμι ΕἸ | καὶ] παῖ 1, καὶ 



ΤΠΠΟΛΎΤΟΣ 0 

ἃ μέγαν κατ᾽ οὐρανὸν 
ναΐεις εὐπατέρειαν αὐλάν, 
Ζηνὸς πολύχρυσον οἶκον. 
χαῖρέ μοι, ὦ καλλίστα το 
καλλίστα τῶν κατ᾽ Ὄλυμπον 

" 

παρϑένων, Ζρτεμι. 

1Π. σοὶ τόνδε πλεκτὸν στέφανον ἐξ ἀκηράτου 

λειμῶνος, ὦ δέσποινα, κοσμήσας φέρω; 
ἔνϑ᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ φέρβειν βοτὰ Τῦ 

οὔτ᾽ ἦλϑέ πω σίδαρος. ἀλλ᾽ ἀκήρατον 
μέλισσα λειμῶν᾽ ἠρινὴ διέρχεται" 
“4ἰδὼς δὲ ποταμίαισι κηπεύει δρόσοις, 
ὅστις διδαχτὸν μηδέν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 
τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν ἐς τὰ πάνϑ'᾽ ὁμῶς, 80 
τούτοις δρέπεσϑαι᾽ τοῖς κακοῖσι δ᾽ οὐ ϑέμις. 

ἀλλ᾽, ὦ φίλη δέσποινα, χρυσέας κόμης 
ἀνάδημα δέξαι χειρὸς εὐσεβοῦς ἄπο. 

μόνῳ γάρ ἐστι τοῦτ᾽ ἐμοὶ γέρας βροτῶν" 
σοὶ καὶ ξύνειμι καὶ λόγοις σ᾽ ἀμείβομαι, 8ῦ 

κλύων μὲν αὐδήν, ὄμμα δ᾽ οὐχ ὁρῶν τὸ σὸν. 
τέλος δὲ κάμψαιμ᾽ ὥσπερ ἠρξάμην βίου. 

615α. ἃ.. ναίξις ΑΕ ΑΒΟΊ, αἵ... ναίετ᾽ 1,}, αἰγλάεντα κατ΄... 
ναίουσ᾽ Οοδθοὺ 69 Ζανὸς ΑἸάϊπδ, (οἴ. 68), ἔοτί. Ζῖον τὸ Ἡῖρρο- 
Ἰγέϊ πούδιη ρτδοῆσυπὺ ΒΟ  | ἔοτί. ὦ καλά 11 τῶν ἀο]οὺ Νδαοῖ | 
ὀλύμπου Ῥ (ἴπ 1, Ἰιδοτῶ ροβὺ πὸ θνυϑῆὰ]) 7172 παρϑένων ΄άρτεμι] ϑεῶν 
Ο᾽, Γάρτεμι παρϑένων ΕὙΥϊύζϑομα, σοῦ ἀοϊοὺ Νϑαοῖ 18 Ηἱρροϊγῦϊ 
πούδϑιῃ οἵη. (", ἀβ]θνι 1 10 οὔτ᾽ Οτίοι απ. ΠῚ 8, οὐδ᾽ 101] | σίδα- 
ρος ΔΒ αοφᾶα οὐ ϑαροηβοῦ. ἡ 8, σίδηρος 61} ἀκήρατον ταῦῦ. ἴῃ ἀκή- 
ρατος Β' τ λειμῶνα Α Βα ΒΟ ] ἐαρινὴ (ἠρινὴ ΜοΙΚ) 6Χ 5080]. ἐὰχ- 
ρινὴν δὲ αὐτὴν (5.11. τὴν μέλισσαν) εἶπεν κτὲ. ΔΙΟΚΟμδοΥ (ἠρινὸς {οΥ- 
{1π), ἐαρινὸν 4 Εἰ α ΒΟ, ἠρινὸν ΤΡ 1954. ὅστις] Ῥογβοι, ὅσοις ΠΌΥ]| 
ἀλλ᾽ ἐν 1,, 568 λ᾽ ἐν ἴῃ τὰβ., ἔαθγαῦ ἔονύ. ἀλλὰ || εἰς τὰ πάνϑ'᾽ ὅμως 4Πα 
(ὁμῶς αἷἿ Β, ὡς τὰ πάνϑ'᾽ ὁμῶς Ο΄, εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεί 1} | ὅσοις οὗ ἐς 
τὰ πάντ᾽ ἀεί. ρογυϊπθηῦ δα ναυϊαύϊοπθιη Βδοομ. 816 οοπβουναύδιῃ ὅσοις 

.ς τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν ἐς τὰ πάντ᾽ ἀεί οὐ ἔοτύ. ροοίω 5ογρϑιῦ ὅσοις 

ἐπαχτὸν μηδέν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν ἐς τὰ πάντ᾽ ἀεί 
81 τούτοισι Β | δρέπεσϑαι ὦ γρ. ἔπεσϑαι α'Ὗ 82 κόμας 'ὁἪὀ 88 ἄν- 

δημα ΒΙοιημῆρ]α 84 βροτῶν γέρας Ο 8ὅ λόγοις σ᾽ 6, λόγοισ᾽ Α, 
λόγοις (οτηῖβδο σ Βα ΒΟῚΤΡ 86 αὐδὴν 44 οὔ ν 6Χ ς οοτγοοίο 
Ο, αὐδὴν Εἰ (ἧς ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 8118 τη.), αὐδῆς Ῥ, αὐδὴν 1,, 888 ἣν ἴπ γ88.] 
ὁρῶν ΠᾺΡ οὔ 81 ποὴ ὥν 6ὁχ ὥ οογγοχιῦ βθουηῆδ τηϑηι5, “2, ὁρῶ ΑΒ6Ο 

81 ηὐξάμην Οἱ 
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ΘΕΡΑΠΩΝ, 

ἄναξ ϑεοὺς γὰρ δεσπότας καλεῖν χρεών" 
ΟΕ ς ΤῸ ἢ ΄ , ΄ .᾿ ἀρ ἄν τί μου δέξαιο βουλεύσαντος εὑ; 

ν΄. 

1Π. καὶ κάρτα γ᾽" ἦ γὰρ οὐ σοφοὶ φαινοίμεϑ᾽ ἄν. 90 

ΘΕ. οἶσϑ᾽ οὖν βροτοῖσιν ὃς καϑέστηκεν νόμος; 
1Π. οὐκ οἶδα" τοῦ δὲ καί μ᾽ ἀνιστορεῖς πέρι; 
ΘΕ. μισεῖν τὸ σεμνὸν καὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον. 

1Π. ὀρϑῶς γε᾿ τίς δ᾽ οὐ σεμνὸς ἀχϑεινὸς βοοτῶν; 
ΘΕ. ἐν δ᾽ εὐπροσηγόροισιν ἔστι τις χάρις; οὔ 
1Π. πλείστη γε. καὶ κέρδος γε σὺν μόχϑῳ βραχεῖ. 

ΘΕ. ἦ κἀν ϑεοῖσι ταὐτὸν ἐλπίζεις τόδε; 
1Π. εἴπερ γε ϑνητοὶ ϑεῶνμ νόμοισι χρώμεϑα. 

ΘΕ. πῶς οὖν σὺ σεμνὴν δαίμον᾽ οὐ προσεννέπεις: 
1Π. τίν᾽; εὐλαβοῦ δὲ μή τί σου σφαλῇ στόμα. 100 
ΘΕ. τήνδ᾽ ἣ πύλαισι σαῖς ἐφέστηκεν Κύπρις. 
1Π. πρόσωϑεν αὐτὴν ἁγνὸς ὧν ἀσπάζομαι. 

ΘΕ. σεμνή γε μέντοι κἀπίσημος ἐν βροτοῖς. 

[Π. ἄλλοισιν ἄλλος ϑεῶν τὲ κἀνθρώπων μέλει. 

ΘΕ. εὐδαιμονοίης νοῦν ἔχων ὅσον 6ὲ δεῖ, 10ὅ 

[1[Π. οὐδείς μ᾽ ἀρέσκει νυκτὶ ϑαυμαστὸς ϑεῶν. 
ΘΕ. τιμαῖσιν, ὦ παῖ, δαιμόνων χρῆσϑαι χρεών. 
1Π. χωρεῖτ᾽. ὀπαδοί. καὶ παρελθόντες δόμους 

88 ϑεραά(πων) ργδϑῆσιυπὺ Π1ΌΥῚ], Π1ΒῚ αποα 1Π ῬΓΟΧΊΤΩΙΒ γουβιθυ5 48 
οἰκέτης Ῥτο ϑεράπων φοπαπῦ οὗ ἴῃ 17, 92--108 1] Π601]846 ῬτῸ πούϊβ ρτδθ- 
ἤχϑϑ βυμπῦ, ἔογῦ. ργδοϑῦαῦ πρέσβυς 90 γε 4α8.1,}} φαινοίμεσϑ'᾽ Β 
91 ὃς 1, 568 ροβϑὺ οὖ βυαρτῷὼ ὁ ταβαχῶ (ἔα1ὖῦ ὡς ν6] οἷς) [ καϑέστηκε ΒΟ 
οὗ ν ροβίχηοάπστη δἀάϊΐο 1, 92 τοῦδε Β1, Ῥ τοῦ δὲ 1 | καί μ᾽] 
κέμ᾽ Α 93 πᾶσι ΒΟ 94 σεμνῶς τααῦ. ἴῃ σεμνὸς Ο 96 εὐπρο- 
σηγόρησιν Β' | ἔσται Ο ΟΥ ἢ κἂν 48 [| τό γε ταυῦ. ἴπ τόδε ΕἸ 
98 χρώμεσϑα Ρ 99 σεμνὴν σὺ 1,, σὺ οἵα. ᾿΄] σεμνὸς ΕΠΘΊΟΚ, σεπτὴν 
Τοῦτο [ δαίμον᾽ 1, 588 ον᾽ ΥΘΒΟΥ, Ὑ6] ΟΟΥΥ. ὦ 100 σὸν ταῦ. ἴπ 
σου Μ᾿, σὸν ἹῬΡ οὗ ἔογύ. οὔϊατη 1) | σφάλῃ 4Β6Ο 101 πύλησι 1... 
πύλαισι, ᾿  ἐρέστηχε ΠΙΒ ΟΡ] κύπρις ταῦ. ἴῃ κύπριν ΕἸ, κύπρις α κύ- 

πριν οϑ 102 πρόσωϑεν) ἄπωϑεν ῬΙ]αύ. ΜοΥ. ». 778. 108 σεπτή 
ΤΟυΤΠἾΘΥ 104 μέλλει Οἱ 106 εὐδαιμονἴΐοις Π', εὐδαιμονοίοις 9 
εὐδαιμονοίης 5] οἷον Υ ΔΙκοἢ 14 | σε δεῖ Ε1, Ὁ, γ᾽ ἔδει 4, γε δεῖ Β᾽ 
ἤθη ΨΘΙΒΆΠῚ 1ῃ ΠΠΘ ΟΟἸ]ΟΟ 1 δαθτη Ἰοοῦτη ΠΘΌΘΙΘ το], οατη δαΐθια 
106 οὐ 107 φουτμαύδυθιη, (ΟΊ ΟΖ 104 5α. ροϑὺ 107 οο]]οοδὺ οὖ Ὑ106111 
ν. 1038---Τ 510 αἰβροηϊῦ: 107. 106. 108. 104. 106, 560α ἔογχύ. 106 5ᾳ. 8461- 
[101] βαπῦ 107 χρεών] ϑεῶν Β' ποῦ Ἰίπθοϊω ὑγϑηβῆχο χρεών ΒΌροΥ- 
ΝΟ», 55 ἩΝΝΝννυυνυυννννυννυνονννυννννννννννμνν,ΝΝΝΝΝΝυυνυυυυνμννυνυμυννμ νυν... 
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σίτων μέλεσϑε᾽ τερπνὸν ἐκ χυναγίας 
τράπεξα πλήρης καὶ καταψήχειν χρεὼν 110 

ἵππους, ὅπως ἂν ἅρμασιν ξεύξας ὕπο 

Ι βορᾶς κορεσϑεὶς γυμνάσω τὰ πρόσφορα" 

Ι 

τὴν σὴν δὲ Κύπριν πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν λέγω. 
ΘΕ. ἡμεῖς δέ τοὺς νέους γὰρ οὐ μιμητέον᾽ 

φρονοῦντες οὕτως ὡς πρέπει δούλοις λέγειν, 11 

προδσευξόμεσϑα τοῖσι σοῖς ἀγάλμασιν, 

δέσποινα Κύπρι. χρὴ δὲ συγγνώμην ἔχειν, 

εἴ τίς σ᾽ ὑφ᾽ ἤβης σπλάγχνον ἔντονον φέρων 

μάταια βάξει" μὴ δόκει τούτου κλύειν" 

σοφωτέρους γὰρ χρὴ βροτῶν εἶναι ϑεούς. 120 

ΧΟΡΌΣ: 

Ἰῷκεανοῦ τις ὕδωρ ΒΌΠΌΡΗ. 

στάξζουσα πέτρα λέγεται 

βαπτὰν κάλπισι ῥυτὰν 

παγὰν προϊεῖσα κρημνῶν, 

ὅϑι μοί τις ἦν φίλα, 19 
πορφύρεα φάρεα 

ποταμίᾳ δρόσῳ 

τέγγουσα. ϑερμᾶς δ᾽ ἐπὶ νῶτα πέτρας 

εὐαλίου κατέβαλλ᾽ ̓  ὅϑεν μοι 
πρώτα φάτις ἦλϑε δεσποίνας, 180 

109 μέλλεσϑε Β 110 καταψύχειν Οὐ οὔ ἢ ΒΌΡΟΥ υ βοιρίο 8 
111 ἄρμασιν 4α, ἄρματι Β. ἅρματος Ο΄, ἄρμασι το]ϊα 1] 116 φρο- 
νοῦντας 1, φρονοῦντες ἰ [| λέγειν] φρονεῖν ΠΘΙθκ6 [ γϑυβατη αοἰθῦ 
ΒτυποΚ 116 προσευξόμεσϑα Α Πα, προσευχόμεσϑα Ο,.Ῥ}, προσευχό- 
μεϑῦα Β 118. εἴ τις σ᾽ ΑΗ) ΟΘ΄, εἴ τις (οταΐββο σ᾽) α, εἴ τι, βουιρίο δ 
ΒΌΡΟΥΙ τι, ΜΒ, εἴ τις δ᾽ ΤΡ (δ τϑβου. ν6] οουυ. δ γ ΒΌρϑυβου. 1) [ σπλά- 
χνον Οὐ ἔντονον Β (γρ. εὖ ϑύρουβου. ὃ) (1, (810 βου. αὖ ἴδ.0116 εὔτονον 
Ἰ6σ85), εὔτονον Αἰ Ρ | φέρων] τρέφων Ἠδυνοτάθη 119 τούτου 
ΑΝ ασ, τούτων Β1,} (ου ρου ων 507. ἴῃ 77, τη. 1 γ8] 8, ἀθ]θνιῦ τη. 2) 

120 χρὴ] δεῖ ΤΡ 121 χορὸς ἔκ τροιξζηνίων γυναικῶν Ῥγϑ6- 
βουρϑιῦ Ρ 128 βαπτὰν βοτιρίο ἡ βιρογ ἃ ΡΒ 124 παγὰν 1, 568 

᾿γὰν ἴπ γ88. 507. 7) [ περαιτέρω προιοῦσα Ρ 126 τόϑι 1,, 888 τό ἴῃ 
τῶ. 507. ὦ 126 φάρη Ηετίαηρ' 1217 δρόσω 1,, 5884 ὦ 6Χ ον αὖ νἱά. 
ΘΟΥΥ. ὦ 128 ϑερμὰς 1, ϑερμᾶς 1 129 κατέβαλλ᾽] Βυτγροβ, κατέβαλ᾽ 
ΑΔ α, κατέβαλεν ΒΟῚ, Ῥ. κατέβαλλεν ἃ 180 πρῶτα 1101] | δεσποίνας 
Αα, δεσποίνας ταυῦ. ἴῃ δέσποιναν ΕἸ, δέσποιναν α5 1" 
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τειρομέναν νοσερᾷ ΔΗ ΒΟΥ, 

κοίτᾳ δέμας ἐντὸς ἔχειν 

οἴκων, λεπτὰ δὲ φάρη 

ξανϑὰν κεφαλὰν σκιάξειν. 

τριτάταν δέ νιν κλύω 186 
τάνδ᾽ ἀβρωσίᾳ 

στόματος ἁμέραν 

Δάματρος ἀκτᾶς δέμας ἁγνὸν ἴσχειν, 

κρυπτῷ πάϑει ϑανάτου ϑέλουσαν 

κέλσαι ποτὶ τέρμα δύστανον. 140 

σὺ γὰρ ἔνϑεος, ὦ κούρα, ΒΕΓΌΡΗ. 
εἶτ᾽ ἐκ Πανὸς εἴθ᾽ ᾿Εχκάτας 

ἢ σεμνῶν Κορυβάντων 

φοιτᾷς ἢ ματρὸς ὀρείας, 

σὺ δ᾽ ἀμφὶ τὰν πολύϑηρον 14 

Ζίκτυνναν ἀμπλακίαις 
ἀνίερος ἀϑύτων πελάνων τρύχῃ. 

φοιτᾷ γὰρ καὶ διὰ λίμνας 
χέρσον 8᾽ ὑπὲρ πελάγους 
δίναις ἐν νοτίοις ἅλμας. 180 

181 τειρομένα νοσερὰ Α, τειρομένα (ν δα. αΞ) νοσερᾷ α 
181 5βα4. ἴογῦ. τειρομέναν νοσερᾶς αὐτὰν δέμας ἐντὸς ἔχειν κοίτας, λεπτὰ 
δὲ χτὲ. 182 κοίτᾳ οἵη. 44, ροβίιοσπτηῃ ᾿πβουαϊύ Εἰ, ροβὺ ἔχευν πεθοῦ 
Ο ἔντοσϑεν Α Πα 188 οἴκων δὲ λεπτὰ α οὐ αὖ νά. 4, οἴκων λεπτὰ 
δὲ ἴῃ τῶβ. 4523 | φάρη 44 φάρεα 48. 1}} 185..δ᾽ ἐξ ὃς 
νιν 43 1806 τάνδ᾽ ἀβρωσίᾳ] Ἠαγίαπρ', τῶνδε καταμβροσίου γνΕ] τάνδε 
κατ᾽ ἀμβροσίου Ἰ10Υ] 187 ἀμέραν 4. ἡμέραν Οἱ 189 ρο]οββϑῖη. 
ἀδήλῳ συμφορᾷ αὐδ8 ἴῃ ὦ βιυρογβουρίδ οϑῦ ἰπ ὑθχύα μαρϑὺ δηΐθ χρυ- 
πτῷ 12} πάϑει] Βυτροβ, πένϑ'ει 1] 1 ϑανάτω Ρ 4140 δύστανον α΄' 
1}, δύστηνον Α Πὶ, δύσηνον Β 141 σὺ γὰρ] οὐ γὰρ Τιϑομτήδηπ, ἦ 
γὰρ Νδιποῖς [ 5010]. ἀντὲ γὰρ τοῦ ὦ κούρα τινὲς τὸ φοιτᾷς γράφουσιν 
144 φοιτᾷς ἢ (νγ6] καὶ) ματρὸς ὀρείας] Βοίμα, ἢ ματρὸς οὐρείας φοιτᾶς 
Α, ἢ ματρὸς οὐρείας (ὀρείας Β) φοιταλέον Πα Β1, Ῥ, ἢ ματρὸς οὐρείας 
φοιταλέου φοιτᾶς Ο 140 σὺ δ᾽] οὐδ᾽ Τιδομηηδπῃ, εἶτ᾽ Ναῦοκ | φιλό- 
ὅηρον Ἠρυνογάρθη 140 δίκχτυναν Β' οὐ τηυῦ. ἴπ δίκτυνναν 1, 1 ἀμ- 
πλαχίαις οχ ἀμπλακία αὖ νἱᾷ. ἔδοῖῦ 1 1417 ἀνίερος ἀϑύτων] ἴοτύ. ἄϑυ- 
τος ἀφλέκτων, οἷν, Ἠ6]. 1384 (ἄδικος ἀφλέκτων Βαγίμο]4) | πελανῶν Α 
πελάνων Α" 148 φοιτὰ Α 149 χέρσον (χέρσων ΟἹ 8᾽] χωροῦσ᾽ 
ΟἸτπη. ὙΥ οἱ] 150 δίναις ἐν Α4.17]α, δίναισι ΒΟΙ, | νοτίοις] 50υ1}81, 
νοτίαις Α 1). 86, νοτίας ῬΊ ἅλμης Ο, ἄλμαις ὦ 
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ἢ πόσιν, τὸν ᾿Ερεχϑειδᾶν ΘΗ ΙΒ. 
ἀρχαγόν, τὸν εὐπατρίδαν, 

ποιμαίνει τις ἐν οἴκοις 

κρυπτὰ κοίτα λεχέων σῶν; 

| ἢ ναυβάτας τις ἔπλευσεν. 16 

Κρήτας ἔξορμος ἀνὴρ 

λιμένα τὸν εὐξεινότατον ναύταις. 

φάμαν πέμπων βασιλϑδίᾳ, 

λύπᾳ δ᾽ ὑπερπαϑέουσ᾽ 
εὐναία δέδεται ψυχᾶς; 100 

φιλεῖ δὲ τᾷ δυστρόπῳ γυναικῶν 

ἁρμονίᾳ κακὰ δύστανος 

ἀμηχανία συνοικεῖν 

ὠδίνων τε καὶ ἀφροσύνας. 

δι’ ἐμᾶς ἦξέν ποτε νηδύος ἅδ᾽ αὔρα᾽ 10 

τὰν δ᾽ εὔλοχον οὐρανίαν 

τόξων μεδέουσαν ἀύτευν 

ἄρτεμιν, καί μοι πολυξήλωτος αἰεὶ 

σὺν ϑεοῖσι φοιτᾷ. 

ἀλλ᾽ ἥδε τροφὸς γεραιὰ πρὸ ϑυρῶν 170 
τήνδε κομίξουσ᾽ ἔξω μελάϑρων᾽ 

101 ἢ ΤιΔοΒτηδηῃ | ἐρεχϑειδῶν Β 152 ἀρχὸν τὸν εὐπατρίδην Οἱ 
1608 ποιμαίνει Α, ποιμένει ἀ, πημαίνει ΠΗ, 568 ἡ ἴῃ γ88., πημαίνει ὦ Β 
ΟἹ, ] τίς ἔνοικος Β 1064 χρυπτῷᾷ κοίτῳᾳ Ἰ1ΌΤῚ | γε ροϑὺ κρυπτᾶ οὖ 

τῶν δυΐα λεχέων ᾿ηβογυαὺ { | σῶν] [οτὺ. σου 166 ναβάτας ΒΒ | ἔπλευσε 
ΓΌΡΟΙΡ 156 ἔξορμός τις 1,.:Ὁ τις ἀο]ονιῦ ὦ 168 φάμαν] Π)1η- 

ον, φήμαν «ΒΟῚ,}, φήμην 4 | βαοϊλειανκ 4. (ἔποταῦ βασίλειαν), 
βασίλειαν ὁ 109 λύπᾳ 1, ἡ ΒΌΡΕΥ ᾳ 501. ἐ | ὑπερπαϑ'έουσ᾽ ] Ἐϊ. ΒΥΆΠΗ, 
ὑπὲρ παϑέων 1100] 160 εὐναία 4 ΒΟΙΡ, εὐναίᾳ ὦ, 5068}0]. τῇ 
εὐναίᾳ λύπῃ... γράφεται δὲ καὶ πρὸς εὐθεῖαν: ὑπὸ τῆς λύπης εὐναία ἡ 
Φαίδρα δέδεται [ δέδεται βουρῦο σαν 5.061 ταὶ Μ΄, δέχεται Ο ψυχᾶς] 
ΟΒΟΙ͂ΡΒΙ, ψυχὰ 4} Ὁ], ψυχᾶιν Βοτιρίο ν ΒΌρο᾽ να, ψυχᾶ ΒΒ, ψυχὰ ΒΒ" 
ἢ 50ρογ ἃ 561. ὃ, ψυχὰν αι, οἷν. 5680]. διὰ τὰ πάϑη συνδέδεται αὐτῆς ἡ 
Ψυχὴ τῇ εὐναίᾳ λύπῃ.. ἢ αὐτὴ ἡ Φαίδρα εὐναία δέδεται τὴν ψυχήν 
[161 δὲ 8Β' ἡ Βυροβου, ὃ [ δυστρόφῳ 17, πὶ ΒΌΡΟΥ φ 501. ὦ 102 κακᾷ 
ΑΚ ῸΒ.,, κακὰ 451,}} δύστανος οτα. 4, ϑυρρ!ον 4, δύστηνος 1 
108 ἀμηχανίᾳ 4, ἀμαχανία Ὀιπδοτῖ 1064 ὠδύνων 4 ὠδίνων 45 

8080]. 8 τινὲς γράφουσι, δυσφροσύνας 106 ἤϊξεν 1,}, ἧξεν 4, ἦξε 

ΕΒῸΟ | αὖρα ν0] αὗρα 11 Υ] 107 ἀύτευν ἄρτεμιν 4 Π΄, ἄρτεμιν 
 ἀύτευν ΒΟῚ, Ῥ, ἄρτεμιν ἀο]οῦ ὙΑ]ΟΙζο μου 108 ἀεὶ ΒΟ Ἁ17| τήνδ᾽ 
ἐχκχομίξουσ᾽ Ῥ 
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στυγνὸν δ᾽ ὀφρύων νέφος αὐξάνεται. 

τί ποτ᾽ ἔστι μαϑεῖν ἔραται ψυχή, 

τί δεδήληται 

δέμας ἀλλόχροον βασιλείας. 11 

ΤΡΟΦΟΣ. 

ὦ κακὰ ϑνητῶν στυγεραί τε νόσοι. 
τί σ᾽ ἐγὼ δράσω; τί δὲ μὴ δράσω; 
τόδε σοι φέγγος, λαμπρὸς ὅδ᾽ αἰϑήρ᾽" 

ἔξω δὲ δόμων ἤδη νοσερᾶς 
δέμνια κοίτης. 180 

δεῦρο γὰρ ἐλθεῖν πᾶν ἔπος ἦν σοι" 
τάχα δ᾽ ἐς ϑαλάμους δπεύσεις τὸ πάλιν. 

ταχὺ δ᾽ ἀσχάλλεις κοὐδενὶ χαίρεις. 
οὐδέ σ᾽ ἀρέσκει τὸ παρόν, τὸ δ᾽ ἀπὸν 
φίλτερον ἡγῇ. 186 

κρεῖσσον δὲ νοσεῖν ἢ ϑεραπεύειν᾽ 
τὸ μέν ἐστιν ἀπλοῦν, τῷ δὲ συνάπτει 
λύπη τε φρενῶν χερσίν τε πόνος. 

πᾶς δ᾽ ὀδυνηρὸς βίος ἀνθρώπων, 
κοὐκ ἔστι πόνων ἀνάπαυσιο. 190 

ἀλλ᾽ ὅ τι τοῦ ζῆν φίλτερον ἄλλο 

σκότος ἀμπισχὼν κρύπτει νεφέλαις. 
δυσέρωτες δὴ φαινόμεϑ' ὄντες 
τοῦδ᾽ ὅ τι τοῦτο στίλβει κατὰ γῆν. 
δι᾿ ἀπειροσύνην ἄλλου βιότου 19ὅ 
κοὐκ ἀπόδειξιν τῶν ὑπὸ γαίας" 

υύϑοις δ᾽ ἄλλως φερόμεσϑα. 

118 ἔραταν φψυχὰ Ε1,, ἐρᾶν τᾶν (ἐρᾶται 45) ψυχᾶι 4α. ἐρᾶται 
ψυχῇ 18, ἐρᾶται ψυχὰ Ο᾽, ἔρατι (ἔραται }) ψυχά Ρ᾽ 11 ἀλόχροον Β 
178 λαμπρὸς 4 Εἰ, λαμπρὸν ΑΒ ΟΠ Ῥ 119 δωμάτων Οὐ 180 κοίτης 
ΑἸ, κοίτας ΑΒ ΟΡ 188 δ᾽ ἀσχάλλεις] ὕδομοΥ, γὰρ (δὲ α) σφάλλῃ 
1011 (σφάλῃ 1) 1 κοὐδ᾽ ἑνὶ Εἰ 184 οὐδέν σ᾽ ΒΟΙ, Ῥὺ σ᾽ οταβιὺ 1 
181 τῶ δὲ Α τὸ δὲ 45 188 χεροί Β΄ ΒΟΡ, χειροῖν ῬΟΥΒΟΠ 190 
οἵα. ΤΡ δαᾶ, 1 οὐκ Ο 191 τοῦ ζῆν] τούτου 50}0]. ΑὐἹδίορ!ῃ. τ8. 
1082 192 ἀμπισχὼν] Βο11081, ἀμπίσχων 4, ἀμπίσχων Βογϊρίο ὁ 58- 
ῬΕΙ͂ ὦ 1, ἀμπίσχον ΟἹ] κρύπτειν ΕΗ 198 δὲ 1, Ὁ (δὴ ἢ) | φαινόμεσϑ'᾽ 
τη, ἴῃ φαινόμεϑ᾽ Α 194 τοῦδ᾽ ὅτι ΒΟ, Ρ (γρ. ταῦϑ'᾽ ὅτι ἴῃ τηδῖδ. 
ΒΟΥ, ἰ, τοῦ φωτὸς ΒΌΡΘΥΒΟΥ. }), ταῦϑ'᾽ (ΒΌΡΘΥΒοΥ. γρ. τοῦδ᾽) ὅτι α | γᾶν 
ΑΓ τοῦτο] τοῦϑ᾽ ὃ Οοιηροῦ, τοῦτ᾽ ὃν ὟΥ 61] 196 ἀπειροσύνην ΒΟ, 
ἀπειροσύναν 411} 196 γαῖαν ΗΠ, γαίας Βουρίο ν ΒΌΡΘΙ ς ἃ 
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ΦΑΙ͂ΔΡΑ. 

ἄρατέ μου δέμας. ὀρϑοῦτε κάρα" 

λέλυμαι μελέων σύνδεσμα, φέλαι. 

λάβετ᾽ εὐπήχεις χεῖρας, πρόπολοι. 200 

βαρύ μοι κεφαλᾶς ἐπίκρανον ἔχειν" 

ἄφελ᾽, ἀμπέτασον βόστρυχον ὥμοις. 
ΤΡ, ϑάρσει, τέκνον, καὶ μὴ χαλεπῶς 

μετάβαλλε δέμας. 

ῥᾷον δὲ νόσον μετά 8᾽ ἡσυχίας 
καὶ γενναίου λήματος οἴσεις" 

᾿ Ὧ] φ Θι 

μοχϑεῖν δὲ βροτοῖσιν ἀνάγκη. 

ΦΑΙ. αἰαῖ" 
πῶς ἂν δροδερᾶς ἀπὸ κρηνῖδος 

καϑαρῶν ὑδάτων πῶμ᾽ ἀρυσαίμαν. 

ὑπό τ᾽ αἰγείροις ἔν τε κομήτῃ 210 

λειμῶνι κλιϑεῖσ᾽ ἀναπαυσαίμαν :; 
ΤΡ. ὦᾧ παῖ, τί ϑροεῖς; 

οὐ μὴ παρ᾽ ὄχλῳ τάδε γηρύσῃ 
μανίας ἔποχον ῥίπτουσα λόγον; 

πέμπετέ μ᾽ εἰς ὄρος" εἶμι πρὸς ὕλαν 21 
καὶ παρὰ πεύκας. ἵνα ϑηροφόνοι 

στείβουσι κύνες 

βαλιαῖς ἐλάφοις ἐγχριμπτόμεναι" 

πρὸς ϑεῶν, ἔραμαι κυσὶ ϑωύξαι 

ΦΑΙ 

198 ἄρατε ΒΟῚΙ,}, αἴρετε οὐ ἴῃ τηϑῖρ. γρ. ἄρατε ἴ, αἴρετε Α, 
᾿ αἴρετε (αἴ ἴῃ γ5.) Κ΄, αἴρετβ τηαῦ. ἴῃ αἴρετε ἃ [ ὀρθοῦται 4 199 σύν- 
δεσμὰ φίλαι Β' συνδέσμων φίλων ὃ | φίλων 4ς, φίλα Τιουθπρ' 
200 πρόπολοι ἰ, πρόσπολοι γ6] πρόσπολοι Α Βα ΒΟΡ οὐ δηΐθ τὰ58. 17) 
201 βαρύ μου 1, | κεφαλᾶς Εἰ αὖ νἱάᾶ.. κεφαλῆς οδὐογϊ 202 ἄφελε 11, 
 ἄφελ᾽ 1 | ὥὦμοις τααῦ. ἴῃ ὥμοι οὕτα 56Π0]. ὦμοι: γρ. φεῦ φεῦ 4, ὥὦμοις 
' Πα Β1,, ὦμοι Ο᾽, οἴμοι Ῥ 206 μεϑ ἡσυχίας Ρ 206 λήμματος Β 
᾿ οὗ δηΐθ τῶ8. 508. αἱ αὐ Α:. αὐ αἱ: ΒΟ, ἐξ ΤΡ 209 πῶμ᾽ Α, 
᾿ 568 μ᾽ ἴπ τῶϑ8. 501. 4, πόμ᾽ ΒαΒΟΙ͂Ῥ ] ἀρυσαίμαν 1,, ἀρυσαίμην το- 
. Παὰϊ 210 5αᾳ. οὁπ|., 564 ἴῃ τηϑῖρ. 84α. 7, (ῃᾳ8η. ῥυΐτη., αὖ νἱᾶ., ΠΟΙ 
: ὕθῬοσ) Δὥ1ἠῚ1 ἀναπαυσαίμαν 1,:Ρ. ἀναπαυσαίμην γΥΟ]1α Ὁ] 218 5α. οὖ 
᾿ 22ὅ---27 φροιτηπύεὺ Ὁ. 94}π 218 τάδε λόγον, ΟΥ15850 λόγον ἴῃ γ. ρ1Ὸ- 
᾿ χίτηο," Ο] γηρύσση ΒῸ 2414 ῥιπτοῦσα Β1,}, ῥίπτοῦσδα α 41 ὕλαν 
3 ΕἼ,, ὕλην τοϊ]ϊααὶ 216 ϑηροφόροι Ο 218 ἐγχριμπτόμεναι Α Πα, 
( ἐγχριπτόμεναι ΒΟῚ;,, οτα. Ῥ, οἴ. ΡΙαῦ. Μοτ. 62 Β ὁ κόλαξ... μόνον οὐ 
ὶ τὰ τῆς Φαίδρας ἀναβοῶν ἕπεται, πρὸς ϑεῶν ἔραμαι κυσὶ ϑωύξαι βα- 
᾿λίαις ἐλάφοις ἐγχριπτόμενος““ οὐ τ. 969 Β 
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καὶ παρὰ χαίταν ξανϑὰν ῥῖψαι 220 

Θεσσαλὸν ὅρπακχ᾽, ἐπίλογχον ἔχουσ᾽ 
ἐν χειρὶ βέλος. 

ΤΡ, τί ποτ᾽, ὦ τέκνον, τάδε κηραίνεις: 

τί κυνηγεσίων καὶ σοὶ μελέτη; 

τί δὲ κρηναίων νασμῶν ἔρασαιυ; 29 

πάρα γὰρ δροσερὰ πύργοις συνεχὴς 

κλιτύς. ὅϑεν σοι πῶμα γένοιτ᾽ ἄν. 

ΦΑ1. δέσποιν᾽ ἁλίας ΄ἄρτεμι Μέίμνας 

καὶ γυμνασίων τῶν ἱπποκρότων, 

εἴθε γενοίμαν ἐν σοῖς δαπέδοις, 280 

πώλους ᾿Ενέτας δαμαλιξομένα. 

ΤΡ, τί τόδ᾽ αὖ παράφρων ἔρριψας ἔπος; 
νῦν δὴ μὲν ὕρος βᾶσ᾽ ἐπὶ ϑήρας 
πόϑον ἐστέλλου. νῦν δ᾽ αὖ ψαμάϑοις 

ἐπ’ ἀκυμάντοις πώλων ἔρασαι. 98 

τάδε μαντείας ἄξια πολλῆς. 

ὅστις ὅσες ϑεῶν ἀνασειράξει 

καὶ παρακόπτει φρένας. ὦ παῖ. 
ΦΑ]Ι. δύστανος ἐγώ, τί ποτ᾽ εἰργασάμαν; 

ποῖ παρεπλάγχϑην γνώμας ἀγαϑᾶς; 240 

ἐμάνην, ἔπεσον δαίμονος ἄτα. 

φεῦ φεῦ. τλάμων. 

μαῖα. πάλιν μου κρύψον κεφαλάν᾽" 

220 ξανϑὰν Ο1,, ξανϑὴν γ6114Ὁ] [2 κΚφ1 ὅρπακ᾽ 48α1,}, ὅρπηκ᾽ 
πὸ 4222 χερὶ ΟΠ). 224 τί σοι κυνηγεσίων μελέτη Οὐ ] καί σοι 1,. ὉΙη- 
ἀοΥ | μελέτη ΕΒ, μελέτης 4αῬ.,} (μελετής 1) | μέτα σοὶ μελέτης: 
ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, [οὐῦ. κοινοῖ μελέτης: 22ὅ νασμάτων Οὐ 221 πῶμα Α. 
πόμα Πα ΒΟΤΡ 228 δέσποιν᾽ ἁλίας Εἰ (ουτα τᾶ5. βαρον ν᾿) α" 860, 
δέσποινα δίας 4α.1,Ῥ, δέσποιν ἁδίας βοτιρίο ἃ βαροὺ ἀδ', δέσποιν" 
ὁμαλᾶς 6Χ 8080]. ὦ δέσποινα τῆς ἰσοπέδου Λίμνης (6]. ΗΘΒγΟΗ. ρ]. ὁμα- 
λόν" ἰσόπεδον) Ἠατύαηρ' 281 δαμαλιξομένα Α.1,, δαμαξομένα Εἶαὰ Β 
(“}Ρ 2482 παράφρων βοηϊρίο ὁ βρον ὦ ΒΒ. παράφρον 4061, Ῥ, παρ- 
άφρον᾽ Πὶ 288 νῦν μὲν δὴ Β΄ | ϑῆρας τααΐ. ἴῃ ϑήρας 4α«8. ϑήρας 
“1, ϑύρας Οὁ΄'͵ 284 πόϑον Ηὶ (ϑϑα ον ἴπ γὰ5.) Β Οα3, πόϑεν Αα ΠΡ 
απ Ῥμοῦ. Ὁ. 806, 14, οἷν. 56}0]. τινὲς γράφουσι καὶ πόϑον [ ἐστέλου 
8, ἐτέλλου Ῥ 28ὅ πώλοις 4αΟ, πώλων 453α5 οὕὐτὰ το] 16 15 
231 ὕστις τε 17 ἀνασιράξει Α 289 εἰργασάμαν α, εἰργασάμην οΘὐοΥ] 

240 γνώμας ἀγαϑῆς ὦ (γνώμας οὐϊαπι ἴῃ ἸΘηητη. 56Π0].)}, γνώμης ἀγα- 
ἡ)ῆς οοἰουϊ 241 ἄτῃ 1101] 242 τλήμων Βα], ΤῸ τλήμων ταῦῦ. ἴπ 

7 

τλῆμον ΄͵) τλῆμον Α΄Ο΄΄ 248 κεφαλάν ΑΠΠ1,Ῥ}Ῥ, κεφαλήν ΒΟ 
Ἵ 

νο “-- 
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αἰδούμεϑα γὰρ τὰ λελεγμένα μοι. 

κρύπτε" κατ᾽ ὕσσων δάκρυ μοι βαίνει. ο4ῦ 
καὶ ἐπ᾽ αἰσχύναν ὄμμα τέτραπται. 
τὸ γὰρ ὀρϑοῦσϑαι γνώμαν ὀδυνᾷ, 

τὸ δὲ μαινόμενον κακόν, ἀλλὰ κρατεῖ 
ἡ γιγνώσκοντ᾽ ἀπολέσϑαι. 

ΤΡ. χρύπτω᾽ τὸ δ᾽ ἐμὸν πότε δὴ ϑάνατος 280 
σῶμα καλύψει; 

πολλὰ διδάσκει μ᾽ ὃ πολὺς βίοτος. 

χρῆν γὰρ μετρίας εἰς ἀλλήλους 

φιλίας ϑνητοὺς ἀνακίρνασϑαι 

καὶ μὴ πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς, δῦ 

εὔλυτα δ᾽ εἶναι στέργηϑρα φρενῶν 
ἀπό τ᾽ ὥσασϑαι καὶ ξυντεῖναι. 

τὸ δ᾽ ὑπὲρ δισσῶν μίαν ὠδίνειν 
ψυχὴν χαλεπὸν βάρος, ὡς κἀγὼ 

τῆσδ᾽ ὑπεραλγῶ. 2600 
βιότου δ᾽ ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις 
φημὶ σφάλλειν πλέον ἢ τέρπειν 

τῇ 8’ ὑγιείᾳ μᾶλλον πολεμεῖν. 

οὕτω τὸ λίαν ἧσσον ἐπαινῶ 
τοῦ μηδὲν ἄγαν" 20ὅ 
καὶ ξυμφήσουσι σοφοί μοι. 

ΧΟ. γύναι γεραιά, βασιλίδος πιστὴ τροφέ, 

Φαίδρας ὁρῶμεν τάσδε δυστήνους τύχας, 

ἄσημα δ᾽ ἡμῖν ἥτις ἐστὶν ἡ νόσος" 
σοῦ δ᾽ ἂν πυϑέσϑαι καὶ κλύειν βουλοίμεϑ᾽ ἄν. 51 

2456 ἴσσων Γ᾿ δάκρυ ἴ, δάκρυα 4Πα ΒΡ 2446 αἰσχύναν] Ὠ1η- 
ἀογῖ, αἰσχύνην Ἰ1ΌΤῚ 241 γνώμαν 1,0 Ὁ. γνώμην γΥΘ]1α 1] 249 γι- 
νώσκοντ᾽ 46], | ἀπολλέσϑαι Β 2860 πούϑιῃ οἵ. ( 252 πολλὰ 
δὲ οὐ βίος 7} 2848 5α. μετρίαν... φιλίαν ϑνατοὺς ΡΙ]αὖ. ΜοΥ. Ρ. 9ὅ Εἰ 
204 φιλίας βροτοὺς Β [ ἀναχρίνασϑαι Α οὐ δηΐθ οοὐΥ. ΒΒ. αὐὰ 8 οοΥ- 
ΥΊΡΌΥΘ νο]αοτῦ (ἀνακοινοῦσϑ'αι ), ποι ραίοῦ 2606 στέργηϑρα] ϑέλ- 
γητρα Ρ]αὐδτομτι5 268 ὠδίνειν οογγοοΐο εἕὶ 6χ ἡ 4 269 ψυχὰν] 
2602 φημὶ] Ε!. Κυτῦχ, φασὶ 1101] (φασὶν 4 Εἰ) ] σφάλειν ΒΡ 268 ὑγεία 
ΒΟ 20ὅ οτη. 7.,, 864. 1 2601 γηραιά ΚΒ 208 τάσδε ὁΧ τᾶσδε 
ἴδοι 4, τῆσδε ΜαγκΙαμα | 811 Φαίδρας, ὁρῶ μὲν (ΜοΠΚ) τῆσδε δυστή- 
νου (1.280) τύχας 209 ἡμῖν ἐστὶν ἥτις ἴ, 210 σοῦ δ᾽ ἐκπυϑέσϑαι 
ΒΙοΙπῇο]α | καὶ λύειν Εἰ 

Ἐατιρίαθ8Β, Ἡϊρροϊγύμϑ. Ὡ 
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ΤΡ, οὐκ οἶδ᾽ ἐλέγχουσ᾽ " οὐ γὰρ ἐννέπειν ϑέλει. 
ΧΟ. οὐδ᾽ ἥτις ἀρχὴ τῶνδε πημάτων ἔφυ; 
ΤΡ. ἐς ταὐτὸν ἥκω" πάντα γὰρ σιγᾷ τάδε. 

ΧΟ. ὡς ἀσϑενεῖ τε καὶ κατέξανται δέμας. 

ΤΡ, πῶς δ᾽ οὔ, τριταίαν γ᾽ οὖσ᾽ ἄσιτος ἡμέραν; οτῦ ἢ 
ΧΟ. πότερον ὑπ᾽ ἄτης ἢ ϑανεῖν πειρωμένη ; 

ΤΡ. ϑανεῖν᾽" ἀσιτεῖ δ᾽ εἰς ἀπόστασιν βίου. 

ΧΟ. ϑαυμαστὸν εἶπας, εἰ τάδ᾽ ἐξαρκεῖ πόσει. 
ΤΡ κρύπτει γὰρ ἥδε πῆμα κοὔ φησιν νοδεῖν. 

ΧΟ. ὃ δ᾽ ἐς πρόσωπον οὐ τεχμαίρεται βλέπων; 280 

ΤΡ. ἔκδημος ὧν γὰρ τῆσδε τυγχάνει χϑονός. 

ΧΟ. σὺ δ᾽ οὐκ ἀνάγκην προσφέρεις, πειρωμένη 

νόσον πυϑέσϑαι τῆσδε καὶ πλάνον φρενῶν; 

ΤΡ. ἐς πᾶν ἀφῖγμαι κοὐδὲν εἴργασμαι πλέον᾽ 

οὐ μὴν ἀνήσω γ᾽ οὐδὲ νῦν προϑυμίας. 28 
ὡς ἂν παροῦσα καὶ σύ μοι ξυμμαρτυρῆῇς 

οἵα πέφυκα δυστυχοῦσι δεσπόταις. 

ἄγ᾽. ὦ φίλη παῖ, τῶν πάροιϑε μὲν λόγων 
λαϑώμεϑ᾽ ἄμφω, καὶ σύ 8᾽ ἡδίων γενοῦ 
στυγνὴν ὀφρὺν λύσασα καὶ γνώμης ὃδόν, 290 

ἐγώ 8ϑ᾽ ὅπῃ δοι μὴ καλῶς τόϑ᾽ εἱπόμην 
μεϑεῖσ᾽ ἐπ᾽ ἄλλον εἶμι βελτίω λόγον. 
κεί μὲν νοσεῖς τι τῶν ἀπορρήτων καχῶν. 

γυναῖκες αἵδε συγκαϑιστάναι νόσον᾽ 

211 5664. ῬΙῸ τροφ Θχβιροί 4 ϑεραά(παινα)ὴ Θχοθρίο νυ. 810, 1 δηΐθ 
ϑιγγάνει τροφ. Θοϑὺ, τροφ οὐϊδιη ἴῃ Καὶ | ἐλέγχουσ᾽] ἐλέγχους Β', ἐννέ- 
πουσα 4 212 πημάτων] δωμάτων Α δειμάτων 45, πῆμα ΒΌΡΘΥΙΒΟΥ. 
5080]. 218 ᾿ἴπ4θ 80 Ποὺ ν. 1] θ01]86 ἴῃ 7, | εἰς τοῦτον Καὶ | ἥκω] 
ΒΟΙΡΒΙ, ἥκει 48 Κα, ἥκεις ΕΟῚ,}, ἥκει ταυῦ. ἴῃ ἥκεις α, οἷ. 5080]. 
ἐὰν μὲν ἥκει, πρὸς τὴν ἀρχὴν ἐστὶν ὁ λόγος. . εἰ δὲ ἥκεις κτὲ. οὐ δὰ 
Η6]. 818 214 τε] δὲ γΠδμηονῦ | κατέξαται (, ἴον. κατηύανται, 
οἵγ. ϑορῃ. ῬἘ1]. 964 21ῦ ἴον. τριταῖόν | γ᾽ ΘχμΙρουῦ α ΚΟΑῚ,}, οτὰ. 
ΑἘΒ| ἄσιτον Ῥ 211 ϑανεῖν]} ἴοτῦ. ἔγνως 718 εἰ τῶδ᾽ Ῥ 
2109 54ᾳ. ἀο]οῦ Βαυύμο]α 219 καὶ οὐ 4 | φησι 1, ν ΒΌΡΘΥΙΒΟΥ. ὦ 
280 ὃ δ᾽ Α οὐ [οτὺ. 1), ὅδ᾽ οοὕουϊ (6χ οὐδ᾽ οοὐγ. 7). 281 γὰρ ὧν Ρ 
288 πλάνον οἰϊαιη Κι, πλάνην ΕΠ 284 εἰς πᾶν 486, ἐς πάντ᾽ 17, 
εἰς πάντ᾽ ΕΠ ΚΡ καὶ οὐδὲν Α δῦ γρ. τὴν ἐμὴν προϑυμίαν 
80}0]. «8 288 ἄγ᾽ ὦ ΑΒ ΑΒῸΟ αἴααπε οὐΐαπι Καὶ αὖ νἱᾶ., ἀλλ᾽ ὦ 1,}Ῥ, 
ἄγ᾽ ὦ οὔ ἴῃ τηᾶγρ. γρ. ἀλλ᾽ ὦ 1| παῖ οἴῃ. 6! πάροιϑεν 4Ο 289 λα- 
όμεϑ' τασῦ. ἴῃ λαϑώμεϑ'᾽ 1, 290 ὀφρὴν Γ᾽ 2291 ἐγὼ δ᾽ Ο᾽ ὅποι 

292 μεϑεῖσα Α 298 καὶ εἰ Α 294 συγκαϑίστανται ΑΚ ],, συγ- 
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εἰ δ᾽ ἔχφορός σοι συμφορὰ πρὸς ἄρσενας. 59 
λέγ᾽, ὡς ἰατροῖς πρᾶγμα μηνυϑῇ τόδε. 

εἶεν" τί σιγᾷς; οὐκ ἐρχῆν σιγᾶν, τέκνον, 

ἀλλ᾽ ἤ μ᾽ ἐλέγχειν, εἴ τι μὴ καλῶς λέγω, 

ἢ τοῖσιν εὖ λεχϑεῖσι συγχωρεῖν λόγοις. 
φϑέγξαι τι, δεῦρ᾽ ἄϑρησον᾽ ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. 800 
γυναῖκες, ἄλλως τούσδε μοχϑοῦμεν πόνους. 

ἴσον δ᾽ ἄπεσμεν τῷ πρίν᾽ οὔτε γὰρ τότε 
λόγοις ἐτέγγεϑ᾽ ἥδε νῦν τ᾽ οὐ πείϑεται. 
ἀλλ᾽ ἴσϑι μέντοι" πρὸς τάδ᾽ αὐθαδεστέρα 

γίγνου θαλάσσης" εἰ θϑανῇ, προδοῦσα σοὺς 80ὅ 

παῖδας πατρῴων μὴ μεϑέξοντας δόμων. 
μὰ τὴν ἄνασσαν ἱππίαν ᾿Δμαξόνα, 
ἣ σοῖς τέκνοισι δεσπότην ἐγείνατο 

νόϑον φρονοῦντα γνήσι᾽, οἶσϑά νιν καλῶς, 

Ἱππόλυτον ΦΑ͂Ι. οἴμοι. ΤΡ, ϑιγγάνει σέϑεν τόδε; 810 

ΦΑ͂Ι. ἀπώλεδσάς μὲ. μαῖα, καί δὲ πρὸς ϑεῶν 

τοῦδ᾽ ἀνδρὸς αὖϑις λίσσομαι σιγᾶν πέρι. 
ΤΡ. ὁρᾷς; φρονεῖς μὲν εὖ, φρονοῦσα δ᾽ οὐ ϑέλεις 

παῖδάς τ᾽ ὀνῆσαι καὶ σὸν ἐκσῶσαι βίον. 
ΦΑΙ. φιλῶ τέκν᾽" ἄλλῃ δ᾽ ἐν τύχῃ χειμάξομαι. 810 
ΤΡ. ἁγνὰς μέν, ὦ παῖ, χεῖρας αἵματος φέρεις: 

καϑιστάναι 45}, συγκαϑεστᾶναι ΒΟ, συγκαϑίσταναι ἢ, συγκαϑέστανται 
α, συγκαϑεστᾶναι αὐ ] νόσον] ον ΘΧ 8115 116 718 ΟΟΥΥ. 1] 296 ὡς Ο1. 
Α τοβϑοσυϊῦ 45 | ἰατρῶ Βᾳρουβου. οἷς 1, [μηνυϑῇ τασῦ. ἴῃ μηνύσω ΚΒ 
2097 οὐκ ἐχρῆν σὲ σιγᾶν Β χρῆν σὲ μὴ σιγᾶν ὃ 298 εἶ] ἤν ἴῃ τδϑ. ἰ, 
αὐδθ Τη8 118 ΒΈΡΘΥΒΟΥ. εἰ, δἰ 6Χχ ἡ ἴϑούπιῃ ἴῃ ( 800 ἄϑροισον Ὁ, 

 ἄϑρησ Ρ 8501 πόνους] λόγους Ο 802 τῷ Κι, τῶν οδίθοεϊ (πὶ ἃ 
ΒΌΡΘΙΒΟΥ. οἷς 8118, τη 8), Οὗ. 50}0]. τοῖς πρὴν ῥήμασιν 808 ἐτέγγεϑ'᾽ 
Α ΚΟ, ἐτέγγεϑ'᾽ οὐτὰ τᾶβ. ϑαργα ἐ οὐ ε7γγ , ἐτέγγεϑ'᾽ α, ϑαρογβου. ἐθέλ- 
γεϑ αὖ σ]οδδδια α", ἐθέλγεϑ᾽ Β' ϑαροιβου. γρ. ἐτέγγεϑ᾽ ὃ, ἐθέλγεϑ᾽ 1, 
Β0α 9' οὐ 1 501. ἴῃ τῶϑ. οὖ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. γρ. ἐτέγγεϑ'᾽ τηϑμὰβ 860., ἐθέλγεϑ᾽ 
Ῥ᾿ οἷν. 5080]. γράφεται δὲ τριχῶς" λόγοις ἐπείϑετο, λόγοις ἐθέλγετο, λό- 

γόοις ἐτέγγετο νῦν δ᾽ ΑΠΟΚ 804 αὐθαστέρα 80 γίγνου 
ΒΟΥΙρΡΟ Ἢ ΒΌΡΘΙ οὐ 7,, γίνου ΑΟΡ, γενοῦ ἴῃ 560801. 4(α 8071 ἱππείαν 
ΤΡ ΒΌΡΘΙ εἰ 800. πὲ αἱ νἱά. 1 808 τέκνοις (ἱ 809 νόϑο Α νό- 

ον 45 γνήσια ΑΒ αΒ 810 ϑιγγάνει τόδ᾽ αὖ σέϑεν Ῥ (ἱππόλυτον 
ες Διγγάνει τόδ᾽ ἴὰι Ἰιδαγ8) 811 ἀπόλεσας Α οὁοτΥ. 45 812 τοῦδ᾽ 
αὖϑις ἀνδρὸς Ε | αὖϑι Α ΚΡ, αὖϑις 45 λίσομαι 400, λίσσομαι 4 
816 τέχνα Α Πὶ 816 αἱμάτων φέρεις ΟΠ γΙδῦ. ραῦ. 108 | φέρεις α ΒΟ 
1,}, φορεῖς ΑΕΚαὶ 
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ΦΑ͂Ι. χεῖρες μὲν ἁγναί, φρὴν δ᾽ ἔχει μίασμά τι. 
ΤΡ. μῶν ἐξ ἐπακτοῦ πημονῆς ἐχϑρῶν τινος; 

ΦΑ]. φίλος μ’ ἀπόλλυσ᾽ οὐχ ἑκοῦσαν οὐχ ἑκών. 
ΤΡ. Θησεύς τιν᾽ ἡμάρτηκεν ἐς σ᾽ ἁμαρτίαν; 8320 

ΦΑ1. μὴ δρῶσ᾽ ἔγωγ᾽ ἐκεῖνον ὀφϑείην κακῶς. , 
ΤΡ. τί γὰρ τὸ δεινὸν τοῦϑ'᾽ ὅ σ᾽ ἐξαίρει ϑανεῖν; 
ΦΑΙ. ἔα μ᾽ ἁμαρτεῖν" οὐ γὰρ ἐς σ᾽ ἁμαρτάνω. 
ΤΡ, οὐ δῆϑ᾽ ἑκοῦσά γ᾽, ἐν δὲ σοὶ λελείψομαι. 

ΦΑ]Ι. τί δρᾶς; βιάξῃ χειρὸς ἐξαρτωμένη ; 82ὅ 

ΤΡ. καὶ σῶν γε γονάτων, κοὐ μεϑήσομαί ποτε. 

ΦΑ͂Ι. κάκ᾽. ὦ τάλαινα. σοὶ τάδ᾽, εἰ πεύσῃ, κακά. 
ΤΡ. μεῖζον γὰρ ἢ σοῦ μὴ τυχεῖν τί μοι κακόν; 

ΦΑΙ. ὀλῇ᾽ τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽ ἐμοὶ τιμὴν φέρει. 
[Τ᾿"᾽. κἄπειτα κρύπτεις χρήσϑ᾽ ἱχνουμένης ἐμοῦ; 880 

ΦΑΙ. ἐκ τῶν γὰρ ἐσθλῶν αἰσχρὰ μηχανώμεϑα.] 

ΤΡ, οὐκοῦν λέγουσα τιμιωτέρα φανῇ. 

ΦΑΙ. ἄπελϑε πρὸς ϑεῶν δεξιᾶς τ᾽ ἐμῆς μέϑες. 

ΤΡ. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι δῶρον οὐ δίδως ὃ χρῆν. 
ΦΑ1. δώσω" σέβας γὰρ χειρὸς αἰδοῦμαι τὸ σόν. 88 

ΤΡ. σιγῷμ᾽ ἂν ἤδη σὸς γὰρ οὐὑντεῦϑεν λόγος. 
ΦΑ1Ι. ὦ τλῆμον, οἷον, μῆτερ, ἠράσϑης ἔρον, 
ΤΡ. ὃν ἔδχε ταύρου, τέκνον, ἢ τί φὴς τόδε: 

ΦΑΙ. σύ τ΄. ὦ τάλαιν᾽ ὅμαιμε, Διονύσου δάμαρ, 
ΤΡ, τέκνον, τί πάσχεις; συγγόνους κακορροϑεῖο. . 840 

8117 ἔχεται μιάσματι Β εν 819 μὲ 4 | ἀπόλλυσιν Αα ΒΚ 
820 ϑησσεὺς Β] τίν. ΑΠΒΟΡ 821 ἔγωγε κεῖνον 4α 822 τοῦτο 
σ᾽ Καὶ | ἐξαιρεῖ Α 828 1ηα6 80 Ποῦ νυ. 11560186 ργδϑθῆχϑθ ἴῃ 7, (882 
φᾶϊ, ποη 11π68) | εἴ σ᾽ Ῥ 824 λελείψομαι, Βοτρῦο ἢ ΒΌΡΘΥ εἰ, ΚΕ, λε- 
λήψομαι Β΄, λελίψομαι Καὶ ϑ2ῦ ἐξηρτημένη ΒΟ, ἐξαρτωμένη ὃ 
820 σῶν γε 41 ΧΚ, σῶν, οταῖθδθο γε, ΒΟ, τῶν γε α | κοὺ Καὶ, καὶ οὐ 
Α, οὐ ΕαΒΟΙΡ 828 μείξω α μεῖζον α" | εἴ Α4α ἢ 453α" σοῦ μὴ 
τυχεῖν] σοῦ γ᾽ ἀμπλακεῖν Ἠετύαπηρ' 829 ὀλῇ οὔϊδπι ἴῃ Καὶ πρᾶγμα 
τιμὴν ἐμοὶ Ο 880 5α. ἀο]ονιῦ Ναῦοὶς 880 ἱκνουμένης ἐμοῦ οτι. 4, 
δα α, τηδη. 2 ααδ χρηστὰ ἴῃ χρήστ᾽ τηυΐεανῦ [ χρήστ᾽ αΒΟΡΊ ἐμοί Εὶ 
3581 ἐσθλῶν αἰσχρὰ Α Πα ΒΟΚΙΡ (ὰ Ο οὐ 17, αἰσχρὰ ἴῃ γτ885.), αἰσχρῶν 
ἐσϑλὰ 45, ΒΌΡΟΥΒΟΥ. 560}0]. 1 α, γρ. ἔκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν ἐσϑλά 5080]. Β 

382 οὐκ ἦν ,) 888 δεξιᾶς δ᾽, Βογρίο τ ΒΌρΡοΥ ὃ, Καὶ | δεξιὰν ἐμὴν α 
ἴογύ. μεϑοῦ 384 δῆτα 4 5831 ὦ μῆτερ οἷον τλῆμον ΒΟ] ἔρων Καὶ 

328 ταύρου, ὑ οχΧ ὕ 1[ἀοΐο, 4, ταύρου α, ταυῦ. ἴῃ ταύρον α'ῷΞΉ 889 σὺ 
δ᾽ ΑΜα 040 συγγόνους ϑογρύο σου αὖ νἱᾶ. Βρ6 1. συ 1, 
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ΦΑ]!. τρίτη δ᾽ ἐγὼ δύστηνος ὡς ἀπόλλυμαι. 

ΤΡ. ἔκ τοι πέπληγμαι" ποῖ προβήσεται λόγος; 

ΦΑ]Ι. ἐκεῖθεν ἡμεῖς κοὐ νεωστὶ δυστυχεῖς. Ξ 

ΤΡ. οὐδέν τι μᾶλλον οἶδ᾽ ἃ βούλομαι κλύειν. 
ΦΑ]. φεῦ" 

πῶς ἂν σύ μοι λέξειας ἁμὲ χρῇς λέγειν; 84 
ΤΡ, οὐ μάντις εἰμὶ τἀφανῇ γνῶναι σαφῶς. 

ΦΑ]Ι. τί τοῦϑ᾽ ὃ δὴ λέγουσιν ἀνθρώπους ἐρᾶν; 

ΤΡ. ἥἤδιστον, ὦ παῖ, ταὐτὸν ἀλγεινόν 9’ ἅμα. 
ΦΑ͂Ι. ἡμεῖς ἂν εἶμεν ϑατέρῳ κεχρημένοι. 
ΤΡ. τί φής; ἐρᾶς, ὦ τέκνον; ἀνθρώπων τίνος: 8350 
ΦΑ!. ὅστις ποϑ᾽ οὗτός ἐσϑ᾽ ὁ τῆς ᾿Δμαζόνος 

ΤΡ, Ἱππόλυτον αὐδᾷς; ΦΑΑ͂Ι. σοῦ τάδ᾽, οὐκ ἐμοῦ κλύεις. 
ΤΡ οἴμοι, τί λέξεις, τέκνον; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας. 

γυναῖκες, οὐκ ἀνασχέτ᾽ οὐκ ἀνέξομαι 

ξῶσ᾽ ̓  ἐχϑρὸν ἦμαρ, ἐχϑρὸν εἰσορῶ φάος. 8δὔ 
ῥίψω μεϑήσω σῶμ᾽, ἀπαλλαχϑήσομαι 

βίου ϑανοῦσα᾽ χαίρετ᾽ " οὐκέτ᾽ εἴμ᾽ ἐγώ. 
οὗ σώφρονες γὰρ οὐχ ἕκόντες, ἀλλ᾽ ὅμως 

κακῶν ἐρῶσι. Κύπρις οὐκ ἄρ᾽ ἦν ϑεός. 

ἀλλ᾽ εἴ τι μεῖξον ἄλλο γίγνεται ϑεοῦ, 860 
ἣ τήνδε κἀμὲ καὶ δόμους ἀπώλεσεν. 

ΧΟ. ἄιες ὥ,. ἔκλυες ὦ ΒΓΟΡἢ. 

ἀνήκουστα τᾶς 

τυράννου πάϑεα μέλεα ϑρεομένας ; 

841 τρίτη τ᾿ Νάυοϊς [| ὃς ΕΒ 842 πῆ Ο 848 ἐκεῖϑεν οοΥ- 
τϑοΐο ἑ οχ ουὅ 1, κοὐ] βΒ0Υ1081, ὃ 4 οἱ 45, οὐ οοὔθει (ροβίτηοαάθτη ΒΌΡΥ8 
γΘΥΒΌτη 86 1410 7.), 50}0]. γρ. καὶ νεωστί οὖ γρ. καὶ οἱ νεωστὶ δυστυ- 
χεῖς | δυστυχής τατῦ. ἴῃ δυστυχεῖς Β 844 οὐδέν τοι Ῥ | ἃ 4 ὧν 

ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 45 846 ἁμὲ χρῇς] ΒοΙρῖ, ἄμε χρὴ 4α8, ἄμ᾽ ἐχρὴν ΕΟ 
1} (χρῆν οἴϊατα ἴπ 1), οἷτ. Αὐϊβίορῃ. ἔα. 1 841 ὃ αχΧ οἵ αὖ να. 
ΠΟΤ. 7, | δὴ οτι. ἢ 848 ἥἤδυστον Οὐ, ἤδιστος ταυσὺ. ἴῃ ἥδιστον ᾿! 

ἄλγιστον ἃ 849 εἶμεν ΑαΚΙ,Ρ, ἦμεν ΕΒ6Ο΄ κεχρημένοι Α Βα ΒΟ, 
κεχρημέναι ΤΡ 860 ἀνθρώπου (Ο] τινός 11 τὶ 861 οὗτος ἐστὶν 

862 σὺ 5 884 οὐκέτ᾽ ΒΟ | ἀνασχετὰ 4 ΒΟ, ἀνεσχετὰ 1,, ἀνασχε- 
τὸν Ρ 850 ἐχϑρὸν (ο ἴῃ γα.) ἦμαρ 17 | ἐχϑροὸν δ᾽ 4 ἐχϑρὸν τ᾽ 45 
860 σῶμα κἀπαλλαχϑήσομαι (ΟἽ ] ἀπαλλαγήσομαιν ΟἸγΙϑῦ. ρμαῦ. 8571 
89 χακχῶς αὐὖἋὉ 860 ἄλλο τι Οὐ | γίγνεται Β, γίνεται ΑΕ ΟΙΡ 
8601 διώλεσεν Β ΒΡ ὦ. ὦ ας ὦ. «ὦ .4Ἴ1: τὰ ἢ 
τᾶςϊΪ 808 πάϑη ΜοΠΚῚ] ϑρευμένας ὈΙπαοτῖ (ϑρουμένας ΜΟΙ) 
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ὀλοίμαν ἔγωγε. πρὶν σὰν ὀφλεῖν 

κατάλυσιν φρενῶν. ἰώ μοι, φεῦ φεῦ. 30 
5 ͵ Ὁ 2.»ϑβ.γξ2δ ἣ , 
ὦ τάλαινα τῶνδ᾽ ἀλγέων 
- 
2 ὦ πόνοι τρέφοντες βροτούς. 

ὔὕλωλας, ἐξέφηνας ἐς φάος κακά. 

τίς σε παναμέριος ὅδε χρόνος μένει; 

τελευτάσεταί τι καινὸν δόμοις. 810 

ἄσημα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐστὶν οἵ φϑίνει τύχα 
Κύπριδος, ὦ τάλαινα παῖ Κρησία. 

ΦΑ]Ι. Τροιξζήνιαι γυναῖκες, αἵ τόδ᾽ ἔσχατον 
οἰκεῖτε χώρας Πελοπίας προνώπιον, 

ἤδη ποτ᾽ ἄλλως νυχτὸς ἐν μακρῷ χρόνῳ 815 
ϑνητῶν ἐφρόντισ᾽ ἧ διέφϑαρται βίος. 

καί μοι δοκοῦσιν οὐ κατὰ γνώμης φύσιν 

πράσσειν κάκιον" ἔστι γὰρ τό γ᾽ εὖ φρονεῖν 
πολλοῖσιν" ἀλλὰ τῇδ᾽ ἀϑρητέον τάδε" 

τὰ χρήστ᾽ ἐπιστάμεσϑα καὶ γιγνώσκομεν, 8380 

οὐκ ἐχπονοῦμεν δ᾽. οἱ μὲν ἀργίας ὕπο, 

οὗ δ᾽ ἡδονὴν προϑέντες ἀντὶ τοῦ καλοῦ 

ἄλλην τιν᾽. εἰσὶ δ᾽ ἡδοναὶ πολλαὶ βίου, 

μακραί τε λέσχαι καὶ σχολή. τερπνὸν κακόν, 

864 παΐγϊοῖ5 ποίϑιη ρυδθῆρσιῦ Β [ σὰν ὀφλεῖν] ΒΟΥΡΒΙ, σὰν φιλίαν 
ΑΙ α"ΒΟ, σὰν φίλαν «1. Ρ 806 κατάλυσιν] Καγδοι, καταλῦσαι Αα 
ΒΟ, καταλύσαι 1,.Ῥ0 κατανῦσαι Εἰ, οἷν. 5080]. τὸ γὰρ κατανύσαι ἀντὶ 
τοῦ πληρῶσαι | φρένα α φρενῶν α"]} ἰώ μοι φεῦ φεῦ 4 Εα, οἴμοι οἴμοι 
φεῦ φεῦ Β. ὦμοι φεῦ φεῦ Ο΄, ἰώ μοι μοι φεῦ φεῦ ΑΚ, ἰώ μοι μοι φεῦ 
ΤΡ (ροϑὺ φεῦ {γθ68 Ἰ1ύθγϑθ θυᾶβϑθ ἴῃ 1) 866 54ᾳ. ὦ πόνοι τρέφοντες 
βροτούς | ὦ τάλαινα τῶνδ᾽ ἀλγέων ὦ πόνοι Β 8608 ἐξέφανας ἐς Ο 
3869 τί ΚΡΡΊ παναμέριος 1,, ὦ ΒαΡΘΙΒοΙ., ροδῦ ουϑδιὺ {|| τίς ὃ πανάμερος 
σ᾽ ὅδε ΝΥ 61] | μένει] μίμνει Μαβρτανθ 810 τελευτᾶσσετε Α, 564 σε ἴπ 
"85. Τη ΘΙ ΟΥ̓Θ 501. Οὐ "τη ΄ τηαῦὺ. 45, τελευτάσεται Β΄. τελευταα- Κὦ, τελευ- 
τήσεται Πα 1.) κενὸν Ῥ᾿΄] ἐν δόμοις 4 Β6 | δόμοις Θγαδαχη ἴπ 7, 
311 ἔσϑ᾽ ὅτι φϑίνεις τέχνᾳ Ἠδγποτάθῃ | ἐστιν ἣ Ο] τύχᾳ Ε,, τύχη ΟἹ, 
312 κρησσία 4 5818 ἄλλως) ἄυπνος Νποϊς 00]]. 5080]. πολλάκις, φησί, 
διαγρυπνήσασα ἐν νυκτὶ ἐσκόπησα οὐ Αὐϊδίορῃ. ἤδη. 981 | ἐφρόντισα ἢ 4 

3511 φύσιν Β' φύσεως " 818 κάκιον] τὰ πλείον᾽ Νὅποκ, τὰ χείρον᾽ 
611] 83:9 ἀϑροιτέον Ῥ οὖ βαρουβου.  Ο τάδε Α ΟΡ, τόδε Κα ΒΚΙΊῚ, 
380. ἃ χρήστ᾽ Β.ΟΧΚΊ ἐπιστάμεϑα ΒΡ γινώσκομεν 486) 881 κούκ 
ΟἸΉΪθ550 δ᾽ Κὶ δ᾽ οω. Β6΄ | ἀργείας Ο 882 προϑέντες ΠΒΟΚΙΡ, 
προσϑέντες Α (βιιρουβοι, προτιμήσαντες) οὗ ὦ, προϑέντες α,Σ 888 566. 
ἴοτί. ἄλλην τιν᾽ ἄλλος" εἰσὶ γὰρ πολλαὶ βίου: μακράς τε λέσχας καὶ σχο- 
λήν, τερπνὸν κακόν, αἰδῶ τε 
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τ τε. δισσαὶ δ᾽ εἰσίν, ἣ μὲν οὐ κακή, 88 

ἣ δ᾽ ἄχϑος οἴκων. εἰ δ᾽ ὃ καιρὸς ἦν σαφής. 

οὐκ ἂν δύ᾽ ἤστην ταῦτ᾽ ἔχοντε ἰδέ ματα: 

ταῦτ᾽ οὖν ἐπειδὴ τυγχάνω προγνοῦσ᾽ ἐγώ, 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὁποίῳ φαρμάκῳ διαφϑερεῖν 
ἔμελλον, ὥστε τοὔμπαλιν πεσεῖν φρενῶν. 8390 

λέξω δὲ καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς γνώμης δδόν᾽ 

ἐπεί μ᾽ ἔρως ἔτρωσεν, ἐσκόπουν ὅπως 
κάλλιστ᾽ ἐνέγκαιμ᾽ αὐτόν. ἠρξάμην μὲν οὖν 

ἐκ τοῦδε, σιγᾶν τήνδε καὶ κρύπτειν νόσον. 

γλώσσῃ γὰρ οὐδὲν πιστόν, ἣ ϑυραῖα μὲν 89ὅ 
φρονήματ᾽ ἀνδρῶν νουϑετεῖν ἐπίσταται. 

αὐτὴ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῆς πλεῖστα κέκτηται κακά. 
τὸ δεύτερον δὲ τὴν ἄνοιαν εὖ φέρειν 

τῷ σωφρονεῖν νικῶσα προυνοησάμην. 

τρίτον δ᾽, ἐπειδὴ τοισίδ᾽ οὐκ ἐξήνυτον 400 

Κύπριν κρατῆσαι. κατϑανεῖν ἔδοξέ μοι, 

κράτιστον, οὐδεὶς ἀντερεῖ, βουλευμάτων. 

ἐμοὶ γὰρ εἴη μήτε λανϑάνειν καλὰ 

μήτ᾽ αἰσχρὰ δρώσῃ μάρτυρας πολλοὺς ἔχειν. 

τὸ δ᾽ ἔργον ἤδη τὴν νόσον τε δυσκλεᾶ. 40 

γυνή τε πρὸς τοῖσδ᾽ οὖσ᾽ ἐγίγνωσκον καλῶς. 

μίσημα πᾶσιν. ὡς ὕλοιτο παγκάκως 

ἥτις πρὸς ἄνδρας ἤρξατ᾽ αἰσχύνειν λέχη 

8856 δισαὶ 4 | οὖν καλή Οὀ 886 οἶκον Κα 3887 ἤσϑην Ο΄, ἤστην 
οὗϊατι Κα, ἤτην 5080]. Ηοτῃ. 1]. 1, 104 | ταὔτ᾽ 17,, ταῦτ᾽ 4α ΒΡ ταῦτ᾽ 
ἔχοντα Εἰ, ταῦτ᾽ ἔχοντες Οὐ ἔχοντε γράματα Καὶ πράγματα Κ΄, πράγματα 
οὗ ἴῃ τηϑῦσ'. γρ. γράμματαα 388 ᾽τύγχανον ἘΊ5,κ6, οἵτ᾽. Β6Π0]. ἐτύγχανον 
γινώσκουσα | προγνοῦσ᾽ Πί, φρονοῦσ᾽ Αα6 1}. φρονοῦσιν τααῦ. ἴῃ φρο- 
νοῦσα Β, φρονῦσ᾽ Καὶ 889 διαφϑαρεῖν 4 890 ἔμελλον Ῥοβίμμ οα α 1 
αἀαιαϊῦ 4, παροὺ οὐδ Καὶ [ ὥστε γ᾽ ἔμπαλιν τηὰῦ. ἴῃ ὥστε τοὔμπαλιν Κα, 
ὥστ᾽ ἐς τοὔμπαλιν ἨθιΘΓ ΘΗ 898 ἐνέγκοιμ᾽ Ὀιηαον [ μὲν οπι. Οἱ 
8956 γλώσσει αἴ 5898 δὲ ΒΟΚΙΡ, τε 4 Εὶ' (46 α τ] ποη οομπϑία) | 
εὔνοιαν τηυῦ. ἴπ ἄνοιαν Β 400 τρίττον Α | τοισίδ᾽ 1  ΔΙοίκεπδβυ, τοῖ- 
σιν Ἰ1ὈΥῚ (οὐατη ΚῚ | ἐξήνυτον Α΄. 564 τ΄ ΘΥΘβυτη 402 κράτισον Ρ! 
οὐδεῖ Α, σ δαᾷ. 452 βουλευμάτων 4, βουλεύμασι 51,, βουλεύμασιν α 
ΒΟῚΡ 408 ἐμοί τε γὰρ Ῥ] κακὰ Ο 404 μὴ πολλοὺς ὁὁἠ 40 ἤδη 
γ6] ἤδη 4 Ε' (ταϊπῖο βιρτα βουϊρύμσμη ἀντὶ τοῦ ἤδειν) α Καὶ, ἤδειν α" 86 
ΤΡ Δ0ότε ΤΡ (τ π ὃ οὐ ἄδπυο ἴῃ τ ταυὖ. ἢ, δὲ 4 Πα Βὶ Καὶ, οτα. Ο] 
τοῖς Καὶ, τῆσδ᾽ Ῥ΄ ἐγίνωσκον 4ΟΡ 07 ὡς ΒΟΤΙῚ ὥστ ΑἸ 
ὥλοιτο Α ὄλοιτο 45 408 αἰσχύνην α αἰσχύνειν α 
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πρώτη ϑυραίους. ἐκ δὲ γενναίων δόμων 
τόδ᾽ ἦρξε ϑηλείαισι γίγνεσϑαι κακόν. 410 

ὅταν γὰρ αἰσχρὰ τοῖσιν ἐσϑλοῖσιν δοκῇ, 
ἢ κάρτα δόξει τοῖς κακοῖς εἶναι καλά. 
μισῶ δὲ καὶ τὰς σώφρονας μὲν ἐν λόγοις, 

λάϑρα δὲ τόλμας οὐ καλὰς κεκτημένας. 
αἱ πῶς ποτ΄. ὦ δέσποινα ποντία Κύπρι, 41ὖ 
βλέπουσιν ἐς πρόσωπα τῶν ξυνευνετῶν 

οὐδὲ σκότον φρίσσουσι τὸν ξυνεργάτην 

τέραμνά τ᾽ οἴκων μή ποτε φϑογγὴν ἀφῆ; 
ἡμᾶς γὰρ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποχτείνει. φίλαι, 

ὡς μήποτ᾽ ἄνδρα τὸν ἐμὸν αἰσχύνασ᾽ ἁλῶ, 420 
μὴ παῖδας οὺς ἔτικτον" ἀλλ᾽ ἐλεύϑεροι 
παρρησίᾳ ϑάλλοντες οἰκοῖεν πόλιν 

κλεινῶν ᾿“ϑηνῶν, μητρὸς εἵνεκ᾽ εὐκλεεῖς. 
δουλοῖ γὰρ ἄνδρα, κἂν ϑρασύσπλαγχνός τις ἧ, 

ὅταν ξυνειδῇ μητρὸς ἢ πατρὸς καχά. 428 

μόνον δὲ τοῦτό φασ᾽ ἁμιλλᾶσϑαι βίῳ. 

γνώμην δικαίαν κἀγαϑήν, ὅτῳ παρῇ. 

κακοὺς δὲ ϑνητῶν ἐξέφην᾽, ὅταν τύχῃ, 
προϑεὶς κάτοπτρον ὥστε παρϑένῳ νέα 

χρόνος" παρ᾽ οἷσι μήποτ᾽ ὀφϑείην ἐγώ. 430 
ΧΟ. φεῦ φεῦ" τὸ σῶφρον ὡς ἁπανταχοῦ καλὸν 

καὶ δόξαν ἐσϑλὴν ἐν βροτοῖς καρπίζεται. 

ΤΡ, δέσποιν᾽, ἐμοί τοι συμφορὰ μὲν ἀρτίως 
ἡ σὴ παρέσχε δεινὸν ἐξαίφνης φόβον" 

410 γίνεσϑαι ΑΡ 4ἍΑ11 ἐσϑλοῖσι ΒΟ], Ῥ. ἐσϑλοῖσιν 1} δοκῆ [, 
504 ἢ 6Χ 8118 ᾿1οτῶ ΟΟΙΎ, 1.) ν6] ὦ 412 ἢ ΑΡῚ δόξει Καὶ Ῥὴὺᾳ δόξῃ Α, 
δόξη ταυῦ. ἴῃ δόξει Πα, δόξη ΒΟ | κακοῖς γ᾽ 4α 0, γ᾽ οτα. ΕΤΡ 
414 λάϑρα δὲ τόλμασ᾽ Α 415 αἷ Α (δάβογ. 5680]. στενακχτικὸν καὶ 
σχετλιαστικὸν)  ποϑ' ΟΟΥΥ. ἴῃ ποτ᾽ Κ΄ 4117 φρίσσουσιν 4, φρίσουσι ῬῚ 
συνεργάτην Τ' (ξυνεργάτην Οὔϊατα 1) 418 τέραμνα [,, τέρεμνα Α Εὶ 
ΧΟ ἈΚ οἷα. ῬΕΟΡΙΣ 955 419 τοῦτο Καὶ Ι ἀποχτείνει 1, ἀποκτενεῖ 
αι ΒΟ 422 οἰκεῖεν ΒΟ 428 οὔνεμ᾽ ν6] οὔνεκ᾽ 10Ἱ' 424 ϑρα- 
σύσπλαχνος 12, ϑρασύστομος Ὀϊΐορ. 1,.. 4, 581 | εἶ Ο 426 δὲ καὶ 1.| 
φασὶ τοῦϑ᾽ ὅἴοἹ. ἢ, 90, 11 (τοῦτό φασ᾽ οἰΐϊαια ΚῚ 421 ὕτῳ] ὅταν 
θοθαθαΒ. (ὅτῳ οὔτ Ὁ 429 προσϑεὶς Ρ] ὡς Ο] παρϑένος νέα ΤΡ 
480 ὁ χρόνος οὗ οἷσιν ἰ} μὴ προσοφϑείην Κ' 481 ὡς] πῶς 1, Ἐ] ἀπαν- 
ταχοῦ Α Μ"΄ὼ }} Κα, ἁπανταχῆ ΟἿ, 482 κομίζεται 1, δῖον. ἢ. ὅ, 20, 
ΟἸτΙϑῦ. ραύ. 549 488 ἐμοί τ᾽ οὐ ἡ συμφορὰ Α 
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νῦν δ᾽ ἐννοοῦμαι φαῦλος οὖσα" κἀν βροτοῖς 48 

αἵ δεύτεραί πὼς φροντίδες σοφώτεραι. 

οὐ γὰρ περισσὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἔξω λόγου 
πέπονθας" ὀργαὶ δ᾽ ἐς σ᾽ ἀπέσκηψαν ϑεᾶς. 

ἐρᾶς" τί τοῦτο ϑαῦμα; σὺν πολλοῖς βροτῶν. 

κἄπειτ᾽ ἔρωτος εἵνεκα ψυχὴν ὀλεῖς; 440 

οὔ τἄρα λύει τοῖς ἐρῶσι τῶν πέλας 

ὅσοι τε μέλλουσ᾽. εἰ ϑανεῖν αὐτοὺς χρεών" 

Κύπρις γὰρ οὐ φορητύς, ἢν πολλὴ ῥυῇ᾽ 

ἣ τὸν μὲν εἴκονθ᾽ ἡσυχῇ μετέρχεται, 
ὃν δ᾽ ἂν περισσὸν καὶ φρονοῦνϑ' εὕρῃ μέγα, 448 

τοῦτον λαβοῦσα, πῶς δοκεῖς; καϑύβριδεν. 

φοιτᾷ δ᾽ ἀν᾽ αἰϑέρ᾽. ἔστι δ᾽ ἐν ϑαλασσίῳ 
κλύδωνι Κύπρις. πάντα δ᾽ ἐκ ταύτης ἔφυ" 
ἥδ᾽ ἐστὶν ἡ σπείρουσα καὶ διδοῦσ᾽ ἔρον. 
οὗ πάντες ἐσμὲν οἵ κατὰ χϑόν᾽ ἔκγονοι. 450 
ὅσοι μὲν οὖν γραφάς τε τῶν παλαιτέρων 
ἔχουσιν αὐτοί τ᾽ εἰσὶν ἐν μούσαις ἀεί, 
ἴσασι μὲν Ζεὺς ὥς ποτ᾽’ ἠράσϑη γάμων 

Σεμέλης, ἴσασι δ᾽ ὡς ἀνήρπασέν ποτε 

ἡ καλλιφεγγὴς Κέφαλον ἐς ϑεοὺς Ἕως 4δὅ 
ἔρωτος εἵνεκ᾽ ἀλλ᾽ ὅμως ἐν οὐρανῷ 
ναίουσι κοὐ φεύγουσιν ἐκποδὼν ϑεούς, 

στέργουσι δ᾽, οἶμαι, ξυμφορᾷ νικώμενοι. 

σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέξῃ; χρῆν σ᾽ ἐπὶ ῥητοῖς ἄρα 
μ᾽ πατέρα φυτεύειν ἢ ᾽πὶ δεσπόταις ϑεοῖς 460 

488 βροτοῖς] σοφοῖς Βαγίποα 487 54. βϑυβρϑοῦϊ (488 ἀοιθὺ 

Νδαοκ) 488 ἀπέσκηψαν ΚΒ} ., Ῥ. ἐπέσκηψαν ΑΒΟΚῚ 440 οὔνεκα 
γ6] οὔνεκα ᾿ἸΌΥῚ 441 5ᾳ. οὔ τἄρα λύει] γα ]οΚοηδοσυ, οὔτ᾽ ἄρα (ν6] 
ἄρα) γ᾽ οὐ δεῖ Πα ΟΥ1,Ῥ. οὐκ ἄρα γ᾽ οὐ δεῖ 4.8, οἷτ. 5680]. οὐ λυσι- 
τελεῖ, οὐ σεμφέρει ] ροϑὺ πέλας δαἀᾶϊὺ ἑρᾶν Α |; ἴοτύ. τοῖς ἐρῶσι τοὺς πέ- 
λας νόσον μαλάσσειν 448 φορητόν ϑ:οὉ. ἢ. 68, ὅ (φορητός Θοἰΐδτη ἴῃ. 
Κ'ὶ οὔ ἴῃ 5080]. Ττο. 990) 444 ἤκονϑ'᾽ Πὶ 445 ὃν δ᾽ αὖ ΟἿ! 
εὕροι Οὐ 440 καϑύβρισε αΒΟΊΊ, (καϑύβρισεν [) 441 ἂν αἰϑέρα Α 

449 5α. ἀο]6εῦ Ηδυνγασάθθ 449 ἐστι 1, ἐστιν ἰ κἀλδαίνουσ᾽ ΜοίζραοΥ 
460 ἔχγονοι α ΒΟ, ῬΙαῦ. Μογ. ν». Τό6 αὶ Ομ γιϑύ. ραῦ. ὅ0, ἔγγονοι 

ΑΕΡ 464 ἀνήρπασε ΒΟ 480 εἵνεκ᾽ Καὶ, οὔνεκ᾽ νο}] οὔνεκ᾽ ο6- 
ἰθυῖ ΠΟΥ] 451 ναίουσιν 4 | ϑεῶν Ο 468 ξυμφορᾷ Καὶ ,Ρ, συμφορᾷ 
οὐ, συμφοραῖς ΟΠ γδῦ. ραύ. 1060 489 ἐπιρρητοῖς Α, ἐπὶρρητοῖς 7) 
οὗ τηυὖ. ἴῃ ἐπὶ ῥητοῖς α 460 ἐπὶ Εὶ 
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ἄλλοισιν, εἰ μὴ τούσδε γε στέρξεις νόμους. 

πόσους δοκεῖς δὴ κάρτ᾽ ἔχοντας εὖ φρενῶν 
νοσοῦνϑ' ὁρῶντας λέχτρα μὴ δοκεῖν δρᾶν; 
πόσους δὲ παισὶ πατέρας ἡμαρτηκόσι 

συνεκκομίζειν Κύπριν; ἐν σοφοῖσι γὰρ 405 

τάδ᾽ ἐστὶ ϑνητῶν, λανϑάνειν τὰ μὴ καλά. 

οὐδ᾽ ἐκπονεῖν τοι χρῆν βίον λίαν βροτούς" 
οὐδὲ στέγην γὰρ ἧς κατηρεφεῖς δόμοι 

κανὼν ἀκριβώσειεν" ἐς δὲ τὴν τύχην 

πεσοῦσ᾽ ὅσην σὺ πῶς ἂν ἐκχνεῦσαι δοκεῖς; 4τό 

ἀλλ᾽, εἰ τὰ πλείω χρηστὰ τῶν κακῶν ἔχεις, 

ἄνθρωπος οὖσα κάρτα γ᾽ εὖ πράξειας ἄν. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλη παῖ. λῆγε μὲν κακῶν φρενῶν. 
λῆξον δ᾽ ὑβροίξουσ᾽" οὐ γὰρ ἄλλο πλὴν ὕβρις 
τάδ᾽ ἐστί, κρείσσω δαιμόνων εἶναι ϑέλειν᾽" 418 
τόλμα δ᾽ ἐρῶσα᾽ ϑεὸς ἐβουλήϑη τάδε. 

νοδοῦσα δ᾽ εὖ πως τὴν νόσον καταστρέφου. 
εἰσὶν δ᾽ ἐπωδαὶ καὶ λόγοι ϑελκτήριοι᾽" 

φανήσεταί τι τῆσδε φάρμακον νόσου. 

ἢ τἄρ᾽ ἂν ὀψέ γ᾽ ἄνδρες ἐξεύροιεν ἄν. 480 
εἰ μὴ γυναῖκες μηχανὰς εὑρήσομεν. 

ΧΟ. Φαίδρα, λέγει μὲν ἥδε χρησιμώτερα 
πρὸς τὴν παροῦσαν ξυμφοράν, αἰνῶ δὲ σέ. 

401 γε οτι. (΄] στέργεις ΤΡ 402 δὴ ροδβίπηοαστη 8466. ἢ, | φρε- 
νῶν 51, Ὁ, φρονεῖν 4α ΒΟ 408 δοκεῖν ὃ᾽ ΠΝ 404 παισὶν ΑΡ΄ 
ἡμαρτηκόσι 4" 1 861, ἡμαρτηκόσιν 1}Ὁ}, ἡμαρτηκότας 4 4607 χρῆν 
ΑἸ αΒΟ, χρὴ ΠΡῚ λίαν βίον ΒΟ 408 54. δόμοι α. δοκοὶ ΒΌΡΘΥΒΟΥ., 

3. “ἃ αῇ ] ἴον. οὐδὲ στέγης ἂν τὰς κατηρεφεῖς δοκοὺς, οἷ. 5610]. οὐδ᾽ ἂν 
τέχτονες τὸ μέτρον τοῦ διαστήματος τῶν δόμων (δοκῶν Κ᾽ Δ] οΚαπδοιὴ) φυ- 
λάξειαν κπτὲ. 4609 86. κανὼν ἀκριβώσειεν] ΜεΙΚΙαπα, καλῶς ἀκριβώ- 
σειαν ἸἸὈΥῚ | ἐς κλύδωνα δὲ πεσοῦσ᾽ ὅσον σὺ Οομηροῖ, ἐς δὲ συμφορὰν 
πεσοῦσ᾽ ὕσην σὺ ΤΠ. Ῥρδησθηθορ 470 πῶς] ποτ᾽ Εἰ | ἐκνεῦσαι Εἰα 1, }Ἐ, 
ἐκπνεῦσαι 486 411 ἔχοις ΤιὩΒΟΔΙῚΒ 412 κάρτ᾽ 72, κάρτα γ᾽ ἰ 
418 φρενῶν κακῶν ἢὉ' 474 πλὴν] πρὶν, ΒΌΡΘΙΒΟΙ. πλὴν, ὦ 415 ἴογϑ. 
τόδ᾽ | κρείσσων, 568 ν ραποῦῖο ποῦύ., οὐ ϑέλη σον. οχ ϑέλει ὁ 416 ἠβου- 
λήϑη δ᾽ 411 νοσοῦσα δ᾽ εὖ Ῥ, 564 α δ᾽ εὖ ἴῃ Ἰἰαγτῶ 5ο.» 418 εἰσὶ Οὐ 

479 οτη. 1, ἴῃ τηδῦρ. δάβου, οὖ ροβὺ 477 8611 ἰυ881ὺ » 480 ἦ τἄρ᾽ 
ἂν] Ῥυαηοῖκ, ἦ τ᾽ ἄρα (ν6] ἄρα) γ᾽ α1,}Ρ. ἦ γὰρ ἂν ΑΕ ΒΟ 482 χρη- 
Πρ άτίαι Α΄, χρησιμώτερον ( 488 ξυμφοράν α«1.,}, συμφορὰν 
4580 
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ὁ δ᾽ αἶνος οὗτος δυσχερέστερος ψόγων 

τῶν τῆσδε καὶ σοὶ μᾶλλον ἀλγίων κλύειν. 48 

ΦΑ͂Ι. τοῦτ᾽ ἐσϑ᾽ ὃ ϑνητῶν εὖ πόλεις οἰκουμένας 
ο΄ δόμους τ᾽ ἀπόλλυσ᾽, οἵ καλοὶ λίαν λόγοι. 

' . οὐ γάρ τι τοῖσιν ὠσὶ τερπνὰ δεῖ λέγειν, 

ὲ ἀλλ᾽ ἐξ ὅτου τις εὐκλεὴς γενήσεται. 

ΤΡ τί σεμνομυϑεῖς; οὐ λόγων εὐδσχημόνων 490 

δεῖ σ᾽. ἀλλὰ τἀνδρὸς -- ὡς τάχος διιστέον, 

τὸν εὐθὺν ἐξειπόντας ἀμφὶ σοῦ λόγον. 

εἰ μὲν γὰρ ἦν σοι μὴ ᾽πὶ συμφοραῖς βίος 
τοιαῖσδε, σώφρων δ᾽ οὖσ᾽ ἐτύγχανες γυνή, 

β οὐκ ἄν ποτ᾽ εὐνῆς εἵνεχ᾽ ἡδονῆς τε σῆς 49 
προῆγον ἄν σε δεῦρο" νῦν δ᾽ ἀγὼν μέγας 
σῶσαι βίον σόν, κοὐκ ἐπίφϑονον τόδε. 

ΟΦΆΙ. ὦ δεινὰ λέξασ᾽, οὐχὶ συγκλήσεις στόμα 

καὶ μὴ μεϑήσεις αὖϑις αἰσχίστους λόγους; 

ΤΡ. αἴσχρ᾽ ἀλλ᾽ ἀμείνω τῶν καλῶν τάδ᾽ ἐστί σοι. ὅ00 
κρεῖσσον δὲ τοὔργον. εἴπερ ἐκσώσει γέ σε. 
ἢ τοὔνομ᾽, ᾧ σὺ κατϑανῇ γαυρουμένη. 

ΦΑ1. καὶ μή γε πρὸς ϑεῶν, εὖ λέγεις γάρ, αἰσχρὰ δέ, 

πέρα προβῇς τῶνδ᾽ ὡς ὑπείργασμαι μὲν οὐ 
ψυχὴν ἔρωτι, τἀσχρὰ δ᾽ ἢν λέγῃς καλῶς, 508 
ἐς τοῦϑ' ὃ φεύγω νῦν ἀναλωϑήσομαι. 

ΤΡ. εἴ τοι δοκεῖ σοι, χρῆν μὲν οὔ σ᾽ ἁμαρτάνειν" 

ἔ 484 δυσχερέστερος ΕἸ (αὖ νΙ4.) 8.1, Ὁ) δυστυχέστερος ΑαΟὉ | ψόγων] 
[61], λόγων 1101] 48ὅ σοῦ Α | ἄλγιον 4Ο')'ὁΈ͵ 481 δ᾽ Β | ἀπόλλυσιν 
ΒΟῚ καλλοὶ Β 488 γάρ τοι Β, γάρ τι (τι ἴῃ γτ85.) 1,, γὰρ τὰ ὙΠ] δΙηο- 
᾿αντὺ | δεῖ α1, Ὁ. χρὴ οοἴθῚ 491 εἰς τάχος Ρ΄] διιστέον α Β΄ ]1,, διοιστέον 
ἍἌΞΠΟΡ 495. εἰ μὴ 1 494 νϑυβ5 βαβρθοῦμϑβ 490 οὔνεκ᾽ ν6] 
οὔνεχ᾽ 1011 (ἕνεχ᾽ ΡῚ) 496 προῆγον] ϑ'οθ] σοι, προσῆγον [1ὈΥῚ 
498 συγκλήσεις Εἰ Κὶι, συγκλείσεις Αα ΒΟῚΡ 499 μεϑήσεις 1, ἡ ΒΌΡΘΥ 
δἰ 8507. 1 δ00 Ῥῃδοάγαθ οοπέϊηπδῦ, παύγιοἱβ πού δηΐθ 801 ροβῖία, Μ᾿ 
“καλῶν 458 1, Ῥὶ κακῶν 40, κακῶν ταυῦΐ. ἴῃ καλῶν Β| τῶνδ᾽ τηῦῦ. ἴῃ 
τάδ᾽ α, τάδ᾽ οἵα. ἡ 6801 ἐκσώσειέ σε ΠΡ δ502 ᾧ] ὃ α δὅ08 καὶ 
μή (οὐϊδιη 1η 1) γε] μή μοί γε ῬΑΙΘΥ, ἔοτύ. μή, μαῖα [ λέγεις γὰρ ἴα 
ἈΚΙΡ λέγεις 40, λέγεις μὲν Β (μὲν βϑαρτῶ ν. 5ογ. Β) [ αἰσχρὰ τάδε Α 

ὅ04 ὑπείργασμαι οὐϊδια ἴῃ Καὶ | οὐ] Βοίπρ, εὖ Π1ΌΥ] (ΒΌΡΘΥ ΒΟΥ. 5080]. 
λίαν ἴηι 4Ὶ δ0ὅ τἀίσχρα Β, τ᾽ αἰσχρὰ α, τὰ αἰσχρὰ Ρ] ἦ 4 ἣν 45] 
λέγεις ταυῦ. ἴῃ λέγης 1, ὅ060 φεύγων Ῥ | ἀναλωϑήσομαι ΕΙ],, ἂν 
ἀλωθήσομαι 4, ἂν ἁλωθήσομαι ὦ Ὁ, ἁλωϑήσομαι ΒΟ ὅ017 εἴ τι 4} 
οὖ τυαῦ. ἴῃ εἴ τοι ἢ, εἶτ᾽ εἰ Ο] χρὴ Ναυοὶς 
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εἰ δ᾽ οὖν, πιϑοῦ μοι᾿ δευτέρα γὰρ ἡ χάρις. 
ἔστιν κατ᾽ οἴκους φίλτρα μοι ϑελκτήρια 

ἔρωτος, ἦλϑε δ᾽ ἄρτι μοι γνώμης ἔσω, 610 
ἅ σ᾽ οὔτ᾽ ἐπ᾽ αἰσχροῖς οὔτ᾽ ἐπὶ βλάβῃ φρενῶν 
παύσει νόσου τῆσδ᾽. ἢν σὺ μὴ γένῃ κακή. 

[δεῖ δ᾽ ἐξ ἐκείνου δή τι τοῦ ποϑουμένου 
σημεῖον, ἢ πλόκον τιν᾽ ἢ πέπλων ἄπο 

λαβεῖν, συνάψαι τ᾽ ἐκ δυοῖν μέαν χάριν.] 51 

ΦΑ͂Ι. πότερα δὲ χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον; 

ΤΡ, οὐκ οἶδ᾽" ὄνασϑαι. μὴ μαϑεῖν βούλου, τέχνον. 
ΦΑ͂Ι. δέδοιχ᾽ ὅπως μοι μὴ λίαν φανῇς δοφή. 

ΤΡ. πάντ᾽ ἂν φοβηϑεῖσ᾽ ἴσϑι᾽ δειμαίνεις δὲ τί; 
ΦΆΑ]. μή μοί τι Θησέως τῶνδε μηνύσῃς τόχῳ. 520 

ΤΡ, ἔασον, ὦ παῖ' ταῦτ᾽ ἐγὼ ϑήσω καλῶς. 

μόνον σύ μοι. δέσποινα ποντία Κύπρι, 

συνεργὸς εἴης. τἄλλα δ᾽ οἷ᾽ ἐγὼ φρονῶ 

τοῖς ἔνδον ἡμῖν ἀρκέσει λέξαι φίλοις. 

ΧΟ. Ἔρως Ἔρως. ὃ κατ᾽ ὀμμάτων ΒΙΥΌΡΗ. 

στάζων πόϑον. εἰσάγων γλυκεῖαν 5620 

ψυχᾷ χάριν οὺὃς ἐπιστρατεύσῃ, 
μή μοί ποτε σὺν κακῷ φανείης 

μηδ᾽ ἄρρυϑμος ἔλϑοις. 
οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ᾽ ὅ80 
ἄστρων ὑπέρτερον βέλος. 
οἷον τὸ τᾶς ᾿Δφροδίτας 

ὅ08 πειϑοὺ 4, πιϑοῦ οἰϊδιη 'ῃΏ Κα 509 ἔστι ΒΟ6΄. δὅ10 ἄρτι δ᾽ 
ἦλϑε Κα ὅ11 ἃ σ᾽ Α ἃ ϑ᾽ 45, ἴον. ὅ σ᾽ Ι βλάβην ΕΞ 612 παύση ΡῚ] 
ἣν μὴ σὺ μὴ γένη κακή Β 518--Ἰ ἀο]ονιὺ Νάῦοῖ 5814 σημεῖον τιν᾽ 
ῬΊῚ πλόκον] Βοῖβκθ, λόγον 110ΥἸ (οὐϊατα Καὶ, λόγων 8) δ1ὅ πότερον δὲ 
χρηστὸν Ρ ὄὅϊ8 σοφῆι φανῆς 4, φανῇ σοφή Μοπκ ὅ20 μηνύσῃ ΡῚ 
τέκνω 1, δ2ὅ ὁ Α ὃ 43α (οὐτα ρἹ. ὃς), ὃς ΒΕ ΒΟΙΡ 520 στάξων] 
ῬΑ]ου, ὅστις στάξεις 4 ὕστις στάξεις 43, στάξεις οδὐθηϊ (φηΐθ στάξειυς 

᾿θογῶ ογᾶβδ, ἴῃ 17.) ὅ27 ψυχᾷ ΗΒΙΡ, ψυχᾶς Α,, ψυχαῖς Αϑα6! 
οὺς ΑΠ)΄.81,}, οἷς Α453α3, αἷς Ο 28 συγκακῷ Α 529 ἄρρυϑμος 
1,, ἄρυϑμος ταῦῦ. ἴῃ ἄρρυϑμος 4, ἄρρυϑμος α, ἄρυϑμος αἷ, ἄρυϑμος 
Μ᾽ 56, ἄρυϑμος αἸΐογα ρ Ἰιὔοτα, αὖ νΙἀθύαν, ογαϑῶ ] ἔλϑ'" 1., ἧς ΒΌΡΘΙ 
ΥΆΒ, ΒΟΥ, 82 τᾶς (τὰς ΟἹ ἀφροδίτας «Β61,}, τῆς ἀφροδισίας Α, 
τῆς ἀφροδίτας 1 
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ἵησιν ἐκ χερῶν 
Ἔρως, ὃ Διὸς παῖς. 

ἄλλως ἄλλως παρά τ᾽ ᾿Δλφεῷ Δα ὐἸϑύγ. 

' Φοίβου τ᾽ ἐπὶ Πυϑίοις τεράμνοις 586 

βούταν φόνον ᾿Ελλὰς αἶ᾽ ἀέξει" 
Ἔρωτα δέ, τὸν τύραννον ἀνδρῶν, 

τὸν τᾶς ᾿ἀφροδίτας 

φιλτάτων ϑαλάμων 640 

κλῃδοῦχον, οὐ σεβίζομεν. 

πέρϑοντα καὶ διὰ πλείστας 
ἰόντα συμφορᾶς 

ϑνατοῖς. ὅταν ἔλθῃ. 

τὰν μὲν Οἰχαλίᾳ ΒίγΟΡΙ. 
πῶλον ἄξυγα λέκτρων, ῦ46 
ἄνανδρον τὸ πρὶν καὶ ἄνυμφον, οἴκων 

ξεύξασ᾽ ἀπ’ Εὐρυτίων δρομάδα 

Ναϊάδ᾽ ὅπως τε Βάκχαν ὅδ0 
σὺν αἵματι, σὺν καπνῷ 

φονίοις ϑ᾽ ὑμεναίοις 

᾿Δλκμήνας τόκῳ Κύπρις ἐξέδωκεν" 

ὦ τλάμων ὑμεναίων. 

Θήβας ἱερὸν φηδύγυ. 9. 

ὅ88 ἴησιν 4α, ἴησ᾽  | χερῶν] ΑἸάϊπδ, χειρῶν 110Υ] ὅ84 Ἔρως 
Ιο. Ὁ ὅὄϑδ ἅλως ἅλως Οὐ, μάτην μάτην Βτύποκ [| ἀλφεῶ Ῥ, ἀλφειῷ 
ΑΡΒΑΟΘΒῚΙ, 86 τ᾽ ἐν 1 87 αἷ᾽ οτα. 1107], δα 4. Ἡθιϊηθηπ 
[88 δὲ τὴν , τὸν οἵη. ΕΠ ὅ89 τῆς ἀφροδίτας ΠΕ 641 χληιδοῦχον 
.α7,.}. κλειδοῦχον Α ΕΟ οὐ ἴδοῦπτα οχ κλειδούχων Β' [ σεβάξομεν Οὐ 
ὅ42 πλεῖστας 4, πάσας Πα ΒΟ, πάσης ΤΡ ῦ44 ϑνατοῖς 461... 

᾿ ϑνητοῖς 4 ΕΒ 45 τὰν ἐν ΝΥ οΙοσ. ΒαυοΥ || ροβὺ οἰχαλία βραυϊξαν 
, αὖ νογϑὰ8 παρϑένον τ᾽ ἄπειρον γάμων, ροϑβὺ γάμων τπηΐϊὰβ ᾿Ιπ686 γΟΥΌ8, 
᾿ ογαβϑὰ ἴῃ Εἰ (γοῦρῶ παρϑένον ἄπειρον γάμων ἴῃ ἃ αὖ ρ]οβδῶ δ8ογηρύε) 
846 πώλων Ρ ὅ49 ἀπ᾿ Εὐρυτίων)] Βαϊίιηδπμῃ, ἀπειρεσίαν 11011 (1π 7), 
ἂν ἴῃ Χ88.) ὅδ0 Ναϊάδ᾽] 5ογ1081, ναΐδα 4 α (1πῃ Α α Βαρθοιβου. νύμφην) 
᾿ἘΒῸΟ, ναΐδ᾽ 1,, ἀΐδ᾽ Ῥ' τὰν ἀΐδ᾽ 1 1 βάκχαν ϑαρογβου. γρ. μαινάδα α, 
ἐ γρ. μαινάδα οἰΐδτη 50μ01. Β δὅδ1 συγκαπνῶ Ρ σὺν καπνῶρ δὍ2 φοι- 
᾿ ψίοις Ο, φονία Ῥ φονίαν Ρ] φονίοις ὑφ᾽ ὕμνοισιν ΥΥ 611] (ὕμνοισι ΟΒδ ΠΏ), 
ν᾿ φονίοισί 9᾽ ὕμνοισιν ὙΥΠδιπονῦς, ἔοτῦ. φονίοις σὺν ὕμνοισιν δῦ8 ἐξ- 

᾿ ἔδωκεν 1, ῬῚ ἔδωκεν Α Βα ΒΟ δά τλάμων] θοῦ, τλάμον νε] τλᾶ- 
μὸν ἸΙΌΤ] 
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τεῖχος, ὦ στόμα Ζέρκας, δῦ6᾽ 

συνείποιτ᾽ ἂν ἁ Κύπρις οἷον ἕρπει. 
βροντᾷ γὰρ ἀμφιπύρῳ τοκάδα 

τὰν ΖΔιογόνοιο Βάκχου ὅ00. 
᾿ : 

λοχευδαμέναν πότμῳ 

φονίῳ κατηύνασεν. 

δεινὰ γὰρ τὰ πάντ᾽ ἐπιπνεῖ, μέλισσα δ᾽ 
οἵα τιο πεπόταται. 

ΦΑ1Ι. σιγήσατ᾽, ὦ γυναῖκες" ἐξειργάσμεϑα. δθῦ 
ΧΟ. τί δ᾽ ἔστι, Φαίδρα, δεινὸν ἐν δόμοισί σοι; 

ΦΑΙ. ἐπίσχετ᾽. αὐδὴν τῶν ἔσωϑεν ἐκμάϑω. 
ΧΟ. σιγῶ" τὸ μέντοι φροίμιον κακὸν τόδε. 

Φ΄41. ἰώ μοι, αἰαῖ" 

ὦ δυστάλαινα τῶν ἐμῶν παϑημάτων. ὅτο 
ΧΟ.. τίνα ϑροεῖς αὐδάν; τίνα βοᾷς λόγον; 

ἔνεπε τίς φοβεῖ δε φήμα, γύναι. 

φρένας ἐπίσσυτος. 

ΦΑ]. ἀπωλόμεσϑα. ταῖσδ᾽ ἐπιστᾶδσαι πύλαις δτῦ 
ἀκούσαϑ'᾽ οἷος κέλαδος ἔνδον ἵσταται. 

ΧΟ. σὺ παρὰ κλῇϑρα, σοὶ μέλει πομπίμα 
φάτις δωμάτων. 

ἔνεπε δ᾽ ἔνεπέ μοι. τί ποτ᾽ ἔβα κακόν; ὅ80 

ὅδ0 δίρκας Πα ΒΟΊΡ, δίρκης 4α321, ὕδϊι συνείποιτ᾽ Α Βα 1, 
συνείπετ᾽ 4 Β, ἀπάθ συνείπαιτ᾽ ΚΙγτοΒΒΟΗ͂ | ἁ Κύπρις οἷον] ΜΟΙΚ, οἷον 
(οἵα αὐ ἃ (ἡ Β) κύπρις 1071] ὅ60 διογόνοιο [,, 584 ῬΥ1Ὲ5 το 6χ ἐσ αὖ νΙ. 
ΟΟΥΤ, 7, 6] 1, 5680]. γράφεται καὶ διγόνοιο 6501 λοχευσαμέναν] 80Υ08ῖ, 
νυμφευσαμέναν Ἰ1ΌΥ], οἷν. ΒΌΡΡ]. 1186 δ02 φοινίῳ (Οὐ | κατεύνασεν 110 ὙἹ 
(ϑουιρῦο ε ΒΌΡΘΙ δ 8), κατέλυσε Βοίμθο ὅθ8 δεινὸν ἰ | τὰ πάντ᾽ ἐπιπνεῖ 
ἰ, πάντ᾽ ἐπιπνεῖ 4, πάντα τ᾽ ἐπιπνεῖ 1,}0ὶ πάντα ἐπιπνεῖ α, πάντα γὲ 
πιτνεῖ Β' ΟὁἽ πάντα γε ἐπιπιτνεῖ, Βαροίβου. ἐπιπνεῖ Εἰ, πάντᾳ γ᾽ ἐπιπνεῖ 
ΚΙΤΟΒΠΟΗΙ͂ ὄὅθά οἷα Α | πεπόταται α, !ῬῈ, πεπότηται 4 Ε ΟΒ (πέταται 
ΒΌΡΘΙΒΟΥ, Ὁ) ὅ606 δόμοισί σοι] ἘΠτΉ5]Θγ, δόμοισι (δόμοις (ΟἹ) σοῖς Ἰ1ὈΤῚ 

ὅ00--Οδ 510: ὅ08. ὅ07. ὅθ6 οἸ]τη ἀϊδροπθθοῦ ὙΠ] διπονῦ ὅ017 ὡς 
μάϑω ὃ] ὅθ08 τὸ ροβίμποαιπη «4. 7, ὅ69 ἰώ μοι αἶ αἷ 1,, ἰώ μοι 
μοι αἷ αἷ Ῥ, ἰώ μοι αἷ αἷ αἷ αἷ ΑΒΟΊ, ἰώ μοι αἷ αἷ αἷ Ε,, ἰώ μοι μοι 
αἷ αἶ αἴ αἶα 511 τίνα... αὐδάν; τίνα λόγον βοᾷς; ΚΥ͂ΘΙ], τίνα βοᾷς 
λόγον; τίνα ϑροεῖς αὐδάν; ἨδΙΡοτίθϑα 572 ἔννεπε 1101] | φάμα Μομκ 

ὕτῦ ἀπολόμεσϑα 185 οοττ. Β", ἀπωλόμεϑα 1, οοτν 1 δὅτθ ἔνδον ἴστα- 
ται] ΒΟΥ081, ἐν δόμοις πιτνεῖ Ἰ1υ] ὕτ8 κλῇῆϑρα 4α.,.Ὀ, κλεῖϑρα 
18. 6] μέλλει Α | πομπῆμα Ο ὕδ0 ἔννεπε δ᾽ ἔννεπε 11 Υ] 
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ε 

᾿ “νὴ 
" 

᾿ ΦΑ͂Ι. ὃ τῆς φιλίππου παῖς ᾿Δμαξόνος βοᾷ 
ς ΄ . - Αν Ψ Ἵ , 
Ἱππόλυτος, αὐδῶν δεινὰ πρόσπολον κακά. 

ΧΟ. ἀχὰν μὲν κλύω, σαφὲς δ᾽ οὐκ ἔχω 
Ε γεγώνειν ὕπα 

Ι διὰ πύλας ἔμολεν ἔμολε σοὶ βοά. 

σι [96] σι 

 ΦΑ͂Ι. καὶ μὴν σαφῶς γὲ τὴν κακῶν προμνήστριαν, 

τὴν δεσπότου προδοῦσαν ἐξαυδᾷ λέχος. ὅ90 

ΧΟ. ὥμοι ἐγὼ κακῶν" προδέδοσαι. φίλα. 

τί σοι μήσομαι; 

τὰ κρυπτὰ γὰρ πέφηνε, διὰ δ᾽ ὄὕλλυσαι 
ΦΑ͂Ι. αἰαῖ, ὃ ἔ. 

ΧΟ. πρόδοτος ἐκ φίλων. 59 

ΦΑ͂Ι. ἀπώλεσέν μ᾽ εἰποῦσα συμφορὰς ἐμάς. 
φίλως. καλῶς δ᾽ οὐ τήνδ᾽ ἰωμένη νόσον. 

ΧΟ. πῶς οὖν; τί δράσεις, ὦ παϑοῦσ᾽ ἀμήχανα; 

ΟΦΑ͂Ι. οὐκ οἶδα πλὴν ἕν᾽ κατϑανεῖν ὅσον τάχος 
᾿ τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἄκος μόνον. 600 

| ΙΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ. 
ὦ γαῖα μῆτερ ἡλίου τ᾽ ἀναπτυχαί, 
οἵων λόγων ἄρρητον εἰσήκουσ᾽ ὕπα. 

- 

ΤΡΟΦΟΣ. 

σίγησον, ὦ παῖ, πρίν τιν᾽ αἰσϑέσϑαι βοῆς. 
1Π. οὐκ ἔστ᾽ ἀκούσας δείν᾽ ὅπως σιγήσομαι. 

ΤΡ, ναὶ πρός σὲ τῆσδε δεξιᾶς εὐωλένου. θ0ὅ 

δ8ῦ ἀχὰν]) ἘΠ]ΤΊΒ]6γ, ἰαχὰν |1ὈΥῚ (γρ. καὶ ἰωὰν 5680]. α.Β) | σα- 
'φῶς α ὅ806 γεγωνεῖν 101Ἱ [ ὄπα ΒΟῚΙ,. ὄπα οτὰ. 4 δαἀά. 43. ὄπα 
Ἰηαῦ. ἰπ ὅπα Ε΄, ὅπα 1, ὅπαι (γρ. καὶ χωρὶς τοῦ 1) α, οἵα αὖ νἱτὶ ἀοοίϊ 
᾿θοπΙθούαγϑηη τηθιηογὺ 8] Οθμαο ὅϑ8 ἔμολεν ἔμολεν Ρ. ὅ89 γοει1- 
ἰβόπδθ πούϑιη οἵη. 4 | τῶν κακῶν Οὐ, ἴοτύ. τὴν γάμων ὅ91 ΧΌ. δπῖθ 
ὕμοι οτὴ. οὖ δῃΐθ προδέδοσαι ροβαϊῦ 4ΟἜ, 92 μήσομαι [,, μητίσομαι 
ΑΒῸΟ, μνήσομαι ΒΌΡΘΙΒΟΥ. μητίσομαι Εἰ ὅ98 πτὰ γὰρ... ὄλλυσαι ἴῃ 
ΤῶΒ. 507. 7, [ κρύπτ᾽ ἄρα ϑΘΙ6]οΥ 594 αἰαῖ οτὰ. ας ὃ ἔ οι. 86 
90 ἀπώλεσε Α Πα ΒῸ ὅ91 φίλως μὲν 4806, φίλως (οταῖδ8ο μὲν) 
ἔα Ρ φίλως μὲν, οὐ καλῶς δ᾽ ἰωμένη 1,, 564 μὲν οὐ καλῶς 1ῃ ΥὙ88. 801. 
(ἢ. βΒθοαπθ 98 πῶς οὖν] τί γοῦν ΟἸΠνἸδύ. ραῦ. 610 οὖ 1880, ἀπά τί 
γὖν ΚΙΤΟΠΠΟΙ͂ [ ποθοῦσ᾽ ΤΠ, πὸ ἴῃ πὰ οοΥγ. οὖ πὸ ϑΌΡΘΥΒΟΥ. τὴ. 88- 
ἀπάα 6000 τῶν νῦν πημάτων παρόντων Βα, Ἰ16}18 ΒΌΡΘΥΒΟΥΙ ΙΒ 
Ὁ. ὃ [ πημάτων [,, 564 πὴ ἴῃ γῶϑ. 507. ὦ 002 οἷον λόγον ἰ 
08 παῖ οι. ἰ' 604 ἔσϑ᾽ 4 60 τῆσδε Β6Ο, τῆς σῆς Α4Εα.1, ΡῚ δε- 

μιᾶς τ᾽ αἰ Ἰΐοτη τ' ᾿πβϑυτῖῤ 7, γὙ6] 1, ἀπᾶθ πρὸς σὲ γένυος δεξιᾶς τ᾽ Μαυ- 
πα, πρὸς γενείου δεξιᾶς τ᾿ Ἠατίπηρ 
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1Π. οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα μηδ᾽ ἅψῃ πέπλων; 
ΤΡ ὦ πρός σε γονάτων, μηδαμῶς μ᾽ ἐξεργάσῃ. 
1Π. τί δ᾽, εἴπερ. ὡς φής, μηδὲν εἴρηκας κακόν; ! 
ΤΡ. ὃ μῦϑος, ὦ παῖ, κοινὸς οὐδαμῶς ὅδε. ᾿ 

1Π. τά τοι κάλ᾽ ἐν πολλοῖσι κάλλιον λέγειν. 610. 
ΤΡ, τέκνον, ὅρκους μηδαμῶς ἀτιμάσης. 

1Π. ἡ γλῶσσ᾽ ὀμώμοχ᾽, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος. 
ΤΡ. παῖ, τί δράσεις; σοὺς φίλους διεργάσῃ ; 

1Π. ἀπέπτυσ᾽ - οὐδεὶς ἄδικός ἐστί μοι φέλος. 

ΤΡ, σύγγνωθϑ'᾽" ἁμαρτεῖν εἰκὸς ἀνθρώπους, τέκνον. 616. 
1Π. ὦ Ζεῦ. τί δὴ κίβδηλον ἀνθρώποις κακὸν 

γυναῖκας ἐς φῶς ἡλίου κατῴκισας; 

εἰ γὰρ βρότειον ἤϑελες σπεῖραι γένος, 

οὐκ ἐκ γυναικῶν χρῆν παραδσχέσϑαι τόδε, 

ἀλλ᾽ ἀντιϑέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς βροτοὺς 620 

ἢ χρυσὸν ἣ σίδηρον ἢ χαλκοῦ βάρος 

παίδων πρίασϑαι σπέρμα, τοῦ τιμήματος 

τῆς ἀξίας ἕκαστον, ἐν δὲ δώμασιν 
ναίειν ἐλευϑέροισι ϑηλειῶν ἄτερ. 

[νῦν δ᾽ ἐς δόμους μὲν πρῶτον ἄξεσϑαι κακὸν θ2ὅ 
μέλλοντες ὄλβον δωμάτων ἐκτίνομεν.] 

τούτῳ δὲ δῆλον ὡς γυνὴ κακὸν μέγα" 
προσϑεὶς γὰρ ὁ σπείρας τε κἀκϑρέψας πατὴρ 

φερνὰς ἀπῴκισ᾽, ὡς ἀπαλλαχϑῇ κακοῦ. 
ὁ δ᾽ αὖ λαβὼν ἀτηρὸν ἐς δόμους φυτὸν 680 

ὅ ϑο ϑο 

606 προσοίσεις ΒΟ, προσοίσης 4 Ε, προσοίσης (η 6Χ οοΥ7.) ἴω ὦ 
προσοίσῃ ὦ 607 μ᾽ οἴχι. ἃ 610 καάλλ᾽ Ρ 612 ὁμώμοκ᾽ 4, ὁμώ- 
μον Μ΄, ὁμώμοχ᾽ 1.00 ὀμώμοχ᾽ 1 614 ἔσται ΤΡ 016 ἁμαρτεῖν 
δ᾽ εἰκὸς ἄνθρωπον ΟἸγῖδύ. ραύ. 818 | τέκνον] τάχα ΒΌρΘοΥβου. ὃ 
616 ξεὺς ' ξεῦ ὃ ] κακὸν] γάνος ΟῚ] ΟΙ17 κατώκισας Βὶ ἢ ΒΌΡΘΥΙ κε Β0Υ. 
ὃ, κατῴκισαι 619 τόδε] τέκνα ὑδϑύδ τη. ΒΘΥΟ]η. 5860. 860. δηῦθ 
ΟἸγ. ἢ. (Ατόμδθο]. Απχ. 1889 ῃ. 148) ἴῃ αὖϑ βυαπὺ ν. 6106-- 34 ; 
620 σοῖσι, ὁ 021 ἢ χαλκὸν... χρυσοῦ βάρος α1,Ὁ οὐ δίον. ἢ. τ8, 80. 
χαλκοῦν ᾿'Ῥ'Ὺὀ᾿ 024 ἐλευϑέροισιν 4( θ2ὅ5α. ἀο]ονῦ Νάυοκ 62 ἄξε- 
σϑαι 61,., ἄξεσϑαι Βὶ αὐτο ξ Ἰὔθγῶ (υ) ογαβῶ, α ΒΌΡΘΥΙ ὃ 80. ὕ, 
ἄξασϑαι Αα 626 ἐχτίνομεν ΠΠαὉ],, ἐχτείνομεν 4ΟἹ, ἐκπίνομεν 
ῬΙΘΥΒΟΩ 627 τοῦτο ταυΐ. ἴῃ τούτω ΑΘ 028 προϑεὶς Ο | κἀκϑρέ- 

ψας ὦ, καὶ ϑρέψας οθὗθι] 680 ἀτηρὸν εἰς δόμους φυτὸν Εἶα, εἷς 
δόμους ἀτηρὸν φυτὸν οὖ γρ. ἀτηρὸν ἐν δόμοις κακόν Α, ἀτηρὸν εἰς δό- 
μους κακὸν 1, ΓΒ, φυτὸν ϑρ6 1 κακὸν 580γ. ὃ, εἰς δόμους ἀτηρὸν κακὸν α΄ 
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γέγηϑε κόσμον προστιϑεὶς ἀγάλματι 

καλὸν κακίστῳ καὶ πέπλοισιν ἐχπονεῖ 
δύστηνος. ὄλβον δωμάτων ὑπεξελών. 

[ἔχει δ᾽ ἀνάγκην, ὥστε κηδεύσας καλῶς 
γαμβροῖσι χαίρων σῴξεται πικρὸν λέχος, 68 

ἢ χρηστὰ λέκτρα, πενϑεροὺς δ᾽ ἀνωφελεῖς 

λαβὼν πιέζει τἀγαθῷ τὸ δυστυχές.] 

δᾷον δ᾽ ὅτῳ τὸ μηδέν, ἀλλ᾽ ἀνωφελὴς 
εὐηϑίᾳ κατ᾽ οἶκον ἵδρυται γυνή. 

σοφὴν δὲ μισῶ μὴ γὰρ ἔν γ᾽ ἐμοῖς δόμοις 6040 
εἴη φρονοῦσα πλείον᾽ ἢ γυναῖκα χρή. 
τὸ γὰρ κακοῦργον μᾶλλον ἐντίκτει Κύπρις 

β ἐν ταῖς σοφαῖσιν" ἡ δ᾽ ἀμήχανος γυνὴ 
γνώμῃ βραχείᾳ μωρίαν ἀφῃρέϑη. : 

χρῆν δ᾽ ἐς γυναῖχα πρόσπολον μὲν οὐ περᾶν, θ4ὅ 
ἄφϑογγα δ᾽ αὐταῖς συγκατοικίζειν δάκη 
ϑηρῶν, ἵν᾽ εἶχον μήτε προσφωνεῖν τινα 
μήτ᾽ ἐξ ἐκείνων φϑέγμα δέξασϑαι πάλιν. 
νῦν δ᾽ αἱ μὲν ἔνδον δρῶσιν αἵ κακαὶ κακὰ 
βουλεύματ᾽, ἔξω δ᾽ ἐκφέρουσι πρόσπολοι. θ60 
ὡς καὶ σύ γ᾽ ἡμῖν πατρός, ὦ κακὸν κάρα, 
λέκτρων ἀϑίκτων ἦλϑες ἐς συναλλαγάς" 
ἁγὼ ῥυτοῖς νασμοῖσιν ἐξομόρξομαι. 

ἐς ὦτα κλύξων. πῶς ἂν οὖν εἴην κακός, 

ὃς οὐδ᾽ ἀκούσας τοιάδ᾽ ἁγνεύειν δοκῶ: θδὔ 

εὖ δ᾽ ἴσϑι, τοὐμόν σ᾽ εὐσεβὲς σῴξει, γύναι" 

; 681 προτιϑεὶς Β 688 ὄλβου Ρ 684. 81 ἀο]ονι Α. ὙΥΠ]Θπι8 
084 χαλῶς] ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, καλοῖς 107] 08 γαυροῖσι χαίρων Β 686 δ᾽ 
οἵα. Κὶ 681 τῶ ᾽γαϑῶ ΤΡ’ 088 ῥᾶον (᾽ (οἷν. 5οΠ 18, 1ῃ αὐ] 8 
μᾶλλον δὲ οὐ βέλτιον δέ), ῥᾷστον οοὐθι] [ ἔοτυ. τὸ μηδὲν οὖσα κἀφελὴς 
ἀπ 54. βαδρθοίοϑ Βεθροῦ ἸΑΒΕΕ 6041 πλεῖον ἴτπι πλείον᾽ τηυῦὺ. Οὐ, πλεῖον 
᾿φοξουὶ [χρή ΑΗ ἠ Ο, χρῆν αΒΙ,Ρ 042 κακοῦργον Α Π αὐ, κακοῦργον, 
᾿ΒΌΡΘΙΒΟΥ. γρ. καὶ πανοῦργον Β, πανοῦργον ΤΡ θ48 56. ΟΥ̓15505 1 
᾿τηᾶτσ, ααα. 7, θ4ὅ χρῆν ΒΟΙ, Ῥ᾿ χρὴ ΑΕ α γυναῖκα Α Ε' Ο, γυναῖ- 
'χὰς ΑΒΙΡ θ46 συνκατοικίξειν Β 641 μηδὲ ΤΡ 648 δέξη- 
ται Β 649 οἴη. ΠῚ (βαροι δ᾽ ἐκ γϑυύβιιβ ῬΙΌΧΙΠΗΙ 807. λείπει [) | ἔν- 
δὸν (ΒΌΡΘΥΙ ὙΘΥΒΌΤΩ 507. 8) δρῶσιν] ἴοτῦ. ἐννοοῦσιν (νῦν δ᾽ ἔνδον ἐννο- 
᾿οὔσιν . ΗΘ δὰ) Ι κακαὶ οἵη. Οἱ 6ὅ1 ὡς καὶ 4 Ηἶαὰ. ΒΟ, τὰ ταᾶτρ. γρ. 
εἶ καὶ σύγ᾽ ἀντὶ τοῦ ἐπεὶ α, εἰ καὶ ΤΡ ὡς καὶ 1 0ὅ8 ῥυτοῖσιν νασ- 

“μοῖς Ρ] νασμοῖσι 4 084 οὖν ἂν ΟἽ εἴη 1, ν δα. 1 οθὅ6 σώξειν Β 
Ἐπτίριᾶθ5, Ηἱρροϊγνέι. 9 
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εἰ μὴ γὰρ ὅρκοις ϑεῶν ἄφρακτος ῃρέϑην, 
οὐ τἂν ἐπέσχον μὴ οὐ τάδ᾽ ἐξειπεῖν πατρί. 
νῦν δ᾽ ἐκ δόμων μέν, ἔστ᾽ ἂν ἐκδημῇ χϑονὸς 

Θησεύς, ἄπειμι" σῖγα δ᾽ ἕξομεν στόμα. 000 

ϑεάσομαι δὲ σὺν πατρὸς μολὼν ποδὶ 

πῶς νιν προσόψει καὶ σὺ καὶ δέσποινα σή᾽ 
τῆς σῆς δὲ τόλμης εἴσομαι γεγευμένος. 
ὄλοισϑε. μισῶν δ᾽ οὔποτ᾽ ἐμπλησϑήσομαι 
γυναῖκας, οὐδ᾽ εἴ φησί τίς μ᾽ ἀεὶ λέγειν" ὑθὅ 
ἀεὶ γὰρ οὖν πώς εἰσι κἀκεῖναι κακαί. 
ἤ νύν τις αὐτὰς σωφρονεῖν διδαξάτω, 

ἢ κἄμ᾽ ἐάτω ταῖσδ᾽ ἐπεμβαίνειν ἀεί. 

Φ΄Α]Ι. τάλανες ὦ κακοτυχεῖς Θη Ιϑύυ. 

γυναικῶν πότμοι. 

τίν᾽ αὖ νῦν τέχναν ἔχομεν ἐλπίδος 6τ0 
σφαλεῖσαν κάϑαμμα λύειν λόγου; 

ἐτύχομεν δίκας" ἰὼ γᾶ καὶ φῶς. 

πᾷ ποτ᾽ ἐξαλύξω τύχας; 

πῶς δὲ πῆμα κρύψω, φίλαι; 

τίς ἂν ϑεῶν ἀρωγὸς ἢ τίς ἂν βροτῶν 61 

πάρεδρος ἢ ξυνεργὸς ἀδίκων ἔργων 

φανείη; τὸ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν πάϑος 

667 μὴ 6Χ μὲν οοΥ. 7, εὔφρακτος Ον, ἄφαρατος Ὀϊπαογῇ [ ἠρέϑην] 
ῬΙΘΥΒο (οἶγ. 5680]. ἐλήφϑην), εὑρέϑην 1101] 688 οὐ τὰν ἐπέσχον] 
Ῥα]ου, οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐπέσχον Δα ΒΟ, οὐκ ἄν ποτ᾽ ἔσχον ΕΤΡ | μὴ οὐ 
ΑἸ αΒΟ, μὴ 1, | πατρί] κακὰ 4, 564 8δάδβογ. 5680]. γρ. καὶ πατρὶ, 
Τοτῦ. πόλει, 659 58α. ἐκδημῇ) Ηρηταδηη, ἔκδημος 1011 [| ϑησεὺς χϑονὸς 
86] ἕξομαι Ο 006 φήσει ΒΟ 600 οὖν πῶς] οὕτως ὅϑ00. ἢ. 78, 8 

0617 νῦν [101] 60609---Τ1 οοτο, θ712---19 Ῥῃδρᾶταθ ὑπ θαὰπηὺ 4860 
17}. ουσαθθα Ῥμδθάγαθ Δα (μούδιη Ῥηδθαάγδθ 1η γ88. 501. α), Οὗγ. 5080]. 

069 τάλανες οΥᾶ80 « ροβὺ δ᾽ύουυιη α ΜΠ α.1,, τάλαινες οοἰ61 610 τίν᾽ 
αὖ] Νάυοκ, τίνα 1ὈΥῚ (πχαὖ. ἴῃ τίνας α) [| νῦν ἢ 100 56 ἢ ογᾶϑαχῃ ἴῃ 
1, τέχναν ταυὖ, ἴῃ τέχνας α | ἐλπίδος] Ηροἰτηβοοί (οἷν. 501}0].), ἢ λόγους 
ΑἸ ΒΟ, ἢ λόγους (υχαῦ. ἴῃ λόγον) ἃ, ἢ λόγον 1, Ὲ (λόγους ἃ) 6171 κά- 
ὅαμμα 5080]., καϑ'᾽ ἄμμα Π α"' ΒΟῚΡ, καϑ᾽ ἅμα α1,, κάϑμα Α λύειν] 
Μυβρτᾶνθ, λύσιν Ο7, Ῥαπῦ (σειν ΒΌΡΘΙ σὺν 580. ἢ), λύσειν ὁΧχ λύσσειν ᾿ 
ΟΟΥΥ, Α΄, λύσειν ἴα αὶ | λόγου Βα 1 Ὁ. λόγους 4.8, λόγων α 
6012 ἔτυχον {7} ἰὼ] Ἠδαύμ, ὦ 1101] 014 πῶς δὲ κρύψω φίλαι πῆμα 
“Ὁ Ο7ὅ ἂν βροτῶν ΒΙ,.Ὁ]Ὶ ἁνῶν ΑἸ αὖ (. 6. ἀνθρώπων) 
010 πάρεδρος οἴῃ. Τ᾽ | συνεργὸς Ο 
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παρὸν δυσεχπέρατον ἔρχεται βίου. 
κακοτυχεστάτα γυναικῶν ἐγώ. 

ΧΟ. φεῦ φεῦ" πέπρακται, κοὐ κατώρϑωνται τέχναι, 680 
δέσποινα. τῆς σῆς προσπόλου, κακῶς δ᾽ ἔχει. 

Φ41. ὦ παρκακίστη καὶ φίλων διαφϑορεῦ, 

οἵ᾽ εἰργάσω με. Ζεύς σε γεννήτωρ ἐμὸς 
πρόρριξον ἐχτρίψειεν οὐτάσας πυρί. - 

οὐκ εἶπον, οὐ σῆς προυνοησάμην φρενός, θ8ῦ 
σιγᾶν ἐφ᾽ οἷσι νῦν ἐγὼ κακύνομαι; 

σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέσχου᾽" τοιγὰρ οὐκέτ᾽ εὐκλεεῖς 
ϑανούμεϑ᾽. ἀλλὰ δεῖ μὲ δὴ καινῶν λόγων. 
οὗτος γὰρ ὀργῇ συντεϑηγμένος φρένας 

ἐρεῖ καϑ'΄ ἡμῶν πατρὶ σὰς ἁμαρτίας. 690 
[ἐρεῖ δὲ Πιτϑεῖ τῷ γέροντι συμφοράς]. 

πλήσει δὲ πᾶσαν γαῖαν αἰσχίστων λόγων. 
ὄλοιο καὶ σὺ χὥστις ἄκοντας φίλους 
πρόϑυμός ἔστι μὴ καλῶς εὐεργετεῖν. 

ΤΡ, δέσποιν᾽., ἔχεις μὲν τἀμὰ μέμψασϑαι κακά" δ. [το σι 

τὸ γὰρ δάκνον σου τὴν διάγνωσιν κρατεῖ" 

ἔχω δὲ κἀγὼ πρὸς τάδ᾽, εἰ δέξῃ, λέγειν. 

ἔϑοεψά σ᾽ εὔνους τ᾽ εἰμί: τῆς νόσου δέ σοι 

ξητοῦσα φάρμαχ᾽ ηὗρον οὐχ ἁβουλόμην. 
εἰ δ᾽ εὖ γ᾽ ἔπραξα, κάρτ᾽ ἂν ἐν σοφοῖσιν ἦ᾽ 100 
πρὸς τὰς τύχας γὰρ τὰς φρένας κεχτήμεϑα. 

6718 παρὸν] ἴογῦ. πέρας [| δυσεκπέρατον Πα, δυσεκπέραντον 
ΑΒΟΊ βίου ϑρουβου. ον Β΄, βίου ταυῦ. ἴῃ βίον αὖ ν]άᾶ. 7) 619 κακο- 
᾿τυχεστάτων Α | γυναικῶν 1, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὑπάρχω ἱ [| ἐγὼ οτᾶβαμαι ἴῃ ὦ, 
080 κατόρϑωνται (864 ν ΘΥαδαχη) τέχναι 4, κατώρϑωνται τέχναι α 1, Ὁ 
᾿ οὔ 5080]., κατώρϑωται (κατόρϑωται Οἡ) τέχνη Ε6΄, κατόρϑωται τέχνης 
᾿ τηυὔ; ἴῃ κατόρϑωνται τέχναι Ρ 681 τῆ σῆς [1 082 διαφϑορὰ ἰ 
Ι 088 ἐργάσω ο οὐ σησῦ. ἴῃ εἰργάσω {|| Ζεύς σε] ααδύ. ΝΟ, Ζεύς σ᾽ ὃ 
᾿ΙΌΥ (ζεύσ᾽ ὁ Β, σ᾽ οι. ΟἹ, Ῥ. δᾶά. ἢ) | ἐμοὶ Ο 084 ἀοόβεδαι ἐκρί- 
Ὁ ψὲ -" Α 688 οὐ] ὡς ἴμαζῶο, ἣ Βούῃθ 686 οἷσιν 4 Ῥ | κακείνο- 
“μαι Ὁ 6817 ἔοτύ. οὐ κατέσχου 688 δεῖ ἴῃ γᾶ5. 1, | μοι δὴ Ο΄, μοι 
μὰ Β. θ89 ὀργῇ σῇ τεϑηγμένος ὙΥ1ὔΖΒ0}}6] 690 σὰς 4 Π α" Ο, τὰς 
αΒ (γρ. σὰς ὃ ΠΡ 691 οἵη. ΜΚ, ἀβιθνιῦ Βυυποῖς 692 δὲ 456, 
τε α ΒΠΡ 698 χ᾽ ὅστις 4. (ο ἴῃ ὦ ὁοτγ. ὃ) | τ᾽ ἄκοντας (Ὁ 
694 ἐστὶν 4 Εὶ 699 ζητοῦσα χ᾽ εὗρον φάρμακ᾽ Ῥ [ εὗρον 101 | ἃ 
ν βουλόμην 4 ΕΡ, ἃ ’βουλόμην αἴ, ἃ βολόμην Β, ἃ βουλοίμην Ο 
100 δ᾽ ἐξέπραξα Οονεοὺ | κάρτα γ᾽ Ε, κάρτ᾽ (οτα. ἂν) Ο ἦν 110 τ] 
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ΦΑΙ. ἦ καὶ δίκαια ταῦτα κἀξαρκοῦντά μοι, 
τρώσασαν ἡμᾶς εἶτα συγχωρεῖν λόγοις; 

ΤΡ, μακρηγοροῦμεν᾽ οὐκ ἐσωφρόνουν ἐγώ. 

ἀλλ᾽ ἔστι κἀκ τῶνδ᾽ ὥστε σωϑῆναι,. τέκνον. τοῦ 
ΦΑ͂Ι. παῦσαι λέγουσα" καὶ τὰ πρὶν γὰρ οὐ καλῶς 

παρήνεσάς μοι κἀπεχείρησας κακά. 

ἀλλ᾽ ἐκποδὼν ἄπελϑε καὶ σαυτῆς πέρι 

φρόντιξ᾽" ἐγὼ δὲ τἀμὰ ϑήσομαι καλῶς. 
ὑμεῖς δέ, παῖδες εὐγενεῖς Τροιζήνιαι, τ10 

τοσόνδε μοι παράδσχετ᾽ ἐξαιτουμένῃ, 

σιγῇ καλύπτειν ἁνθάδ᾽ εἰσηκούσατε. 
ΧΟ. ὄμνυμι σεμνὴν ἄρτεμιν, Ζιὸς κόρην, 

μηδὲν κακῶν σῶν ἐς φάος δείξειν ποτέ. 

καλῶς ἐλέξας" ὃν δὲ προτρέπουσ᾽ ἐγὼ Τιῦ 
εὕρημα δῆτα τήσδε συμφορᾶς ἔχω, 

ὥστ᾽ εὐκλεᾶ μὲν παισὶ προσϑεῖναι βίον, 

αὐτή τ᾽ ὄνασϑαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα. 
οὐ γάρ ποτ᾽ αἰσχυνῶ γε Κρησίους δόμους, 

οὐδ᾽ ἐς πρόσωπον Θησέως ἀφίξομαι 120 

αἰσχροῖς ἐπ᾽ ἔργοις εἵνεκα ψυχῆς μιᾶς. 

ΧΟ. μέλλεις δὲ δὴ τί δρᾶν ἀνήκεστον κακόν; 

ΦΑΙ. ϑανεῖν" ὅπως δέ, τοῦτ᾽ ἐγὼ βευλεύσομαι. 

ΧΟ. εὔφημος ἴσϑι. ΦΑ͂Ι. καὶ σύ γ᾽ εὖ μὲ νουϑέτει. 
ἐγὼ δὲ Κύπριν, ἥπερ ἐξόλλυσί με, τοῦ 
ψυχῆς ἀπαλλαχϑεῖσα τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 

τέρψω᾽ πικροῦ δ᾽ ἔρωτος ἡσσηϑήσομαι. 

ΦΛΑ!Ι 

102 ἦ καὶ ΑΒαῦ, ἦ γὰρ ΒΙΡ | κοὐξαρκοῦντα Γ,, κἀκξαρ- 
κοῦντα Ῥ 108 εἶτα σ᾽ ἐγχειρεῖν λόγοις ΠΘΙ5Κ6, εἶτ᾽ ἰσηγορεῖν λόγοις 
Ἠριτηβοθίῃ, ὁ]. 5080]. τὸ καὶ ἐθέλειν σε ἰσολογεῖν μοι καὶ ἐκ τῶν ἴσων 
ἀμφισβητεῖν (τη) σ᾽ εἶτ᾽ ἰσηγορεῖν λόγους) | λόγοις Βα Β1,}, λόγους 
γτῶβ. τηὰῦ. ἴῃ λόγοις 4, λόγους Ο Τ0ῦ κἀκ τῶν ὶ' 101 κἀπιχείρη- 
σας ΤΠ, κἀπεκύρωσας Ο 108 ἔξελϑε ὁ 109 δὲ 4806, γὰρ Ε}ὰ., 
τἀμά γε ϑήσω Οὐ 710 ἡμεῖς οὐ τροιξζηνίας Πὶ 1712 καλύπτειν 4Εὶ 
Μ60 καλύψειν αν, καλύψαϑ'᾽ Τ')9Ὲ | ἃ ϑανδ᾽ Α 118 κόραν ΒΟ 
714 ἐς Ὠἢϊο Ρ Τ1ὅ καλῶς δ᾽ Ο΄ ἔλεξας] .1[5. γοίβ, ἐλέξαϑ'᾽ ἸιὈτὶ 
Π1ῦ 5α. προστρέπουσ᾽ α, προτρέπουσ᾽ ἴ,, 864 οτ ἴῃ Υγᾶ8. 501. ὦ [| δῆτα 
ΑἸ ΒΟ, δή τι αἴ Ῥ 1 ἴοτι. πᾶν δ᾽ ἔπος στρέφουσ᾽ ἐγὼ ἄρτυμα μοῦνον 

119 κρησίον 10 Ὁ 1721 οὔνεκα ν60] οὔνξκα [1ὈΥῚ 122 δὴ οἴῃ. Εἰ 
128 ὕπως δ᾽ ἐγὼ τοῦτο ΤΡ 124. ῬΟΥΒΟΠΔΙΙ1 ποΐδθ ούᾶϑῶθ ἴῃ 1], 
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1: ἀτὰρ κακόν γε χἁτέρῳ γενήσομαι 

ϑανοῦσ᾽, ἵν᾿ εἰδῇ μὴ ᾽πὶ τοῖς ἐμοῖς κακοῖς᾽ 

ὑψηλὸς εἶναι᾽ τῆς νόσου δὲ τῆσδέ μοι 780 
κοινῇ μετασχὼν σωφρονεῖν μαϑήσεται. 

ΧΟ. ἠλιβάτοις ὑπὸ κευϑμῶσι γενοίμαν ΒΓΟΡΗ. 
ἵνα μὲ πτεροῦσσαν ὄρνιν 

ϑεὸς ἐν ποταναῖς ἀγέλαις ϑείη. 

| ἀρϑείην δ᾽ ἐπὶ πόντιον 18 

κῦμα τᾶς ᾿Αδριηνᾶς 

ἅλμας ᾿Ηριδανοῦ ϑ᾽ ὕδωρ, 
ἔνϑα πορφύρεον σταλάσσουσ᾽ 

εἰς οἶδμα πατρὸς τάλαιναι 

κόραι Φαέϑοντος οἴκτῳ δακρύων 140 
τὰς ἠλεκτροφαεῖς αὐγάς. 

Ἑσπερίδων δ᾽ ἐπὶ μηλόσπορον ἀκτὰν ΔῊ Ιδύγ. 
ἀνύσαιμι τᾶν ἀοιδῶν, 

ἵν᾽ ὃ ποντομέδων πορφυρέας λίμνας 

ναύταις οὐκέϑ' ὁδὸν νέμει, τ4δ 

σεμνὸν τέρμονα ναίων 

οὐρανοῦ, τὸν Ἄτλας ἔχει, 
κρῆναί τ’ ἀμβρόσιαι χέονται 

Ζηνὸς μελάϑρων παρὰ κοίταις, 

128 κακῶν υὖ νἱᾶ. 1, κακόν ἱ | γε ΑΕ ΒΟΙΊ, δὲ α1}} χ᾽ ἁτέρω 
41, 8᾽ ἁτέρῳ ν6] ϑατέρῳω ΑΕΒΟ 182 ἀλιβάτοις ΜοΙΚ [ ὑπαὶ 1 
188 πτεροῦσσαν ὃ, πτεροῦσαν ΟΘ ΘΙ] 188 5αᾳ. χϑονὸς ἢ πτεροῦσσαν 
ὄρνιν ϑεὸς ἔν με Ἠροήνοίάθη (πτερόεσσαν ὄρνιν εἴθε ϑεὸς ἔν μὲ ἴδῃ 
᾿ατίαμῃρ), πτερόεσσαν ἤ τιν᾽ ὄρνιν ϑεὸς ἔν με 6]08] 184 πταναῖσιν 
Ἢ, 568 πτ εχ ποτ 67. ἰ, αὰδ6 τηϑητι8 γρ. ποτωμέναις ΒΌΡΘΥΒΟΥ, | ἀγέλαις 
Μύυδβστανθ, ἀγέλαισι Ἰ1ΌΥῚ (ἀγέλῃσι ΑΙ, ἀγέλαισι 1) | ϑείη Β α ΒΌΡΘΙ ἡ 801. ὃ 

186 κῦμα Ὀ ΑἸ τῆς 4 | ἀδρηινᾶς Ρ 181 ἄλμας] 50Υ1051, ἀκτᾶς 
(σεὶ ἀκτὰς) Ἰ1ὈΥῚ 188 σταλάσσουσ᾽] ἴῃι τηᾶΥρ. 6α. ΒΔΙΠΘΒΊΔη86, στα- 
᾿λάσσουσιν ἸἰΌτὶ (σσου ἴῃ Τ88. 501. οὐ ν 86ἅ. ἢ) 189 ἐς 1, | εἰὐλα θεν 
15 4, τρι (γ6] τεῦ) δηΐθ τάλαιναι ἱπβογαϊ ἢ 140 κοῦραι 4 56, 
ΠΕ και Β 142 ἑσπερίων Α 148 ἀοιδῶν 1, ἀοιδᾶν ἱ, ἀοιδὰν ν9] 
᾿ἀοιδᾶν οοὐοΥ] 144 λίμνης Ρ 14 νέμοι 4 7146 σεμνὴν 6] ναίων 
Α͂α (Βρουβου. κυρῶν) Β' (ΘΌΡΘΥΒΟΥ. γρ. κυρῶν), κυρῶν ΟἽ}, ἴογί. 
᾿Ἀραίνων 148 ἴοτύ. ἀμβρόσιοι, οἷν. Μρά. 988 149 Ζανὸς ὈΙπαοτῖ 
παρὰ κοίτας Α1, (τας τα801. γ6] ΟΟΥ̓. 1), παρὰ κοίταις 45 οὖ οδὐθτι 
(ἀπὸ ΞΈΡΕΙ παρὰ 561. ἃ, 6Χ αὖὑο ἐκ ἔδοϊύ αὖ), ἕουτύ, παρ᾽ ἀκτᾶς 
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9 ς ἵν᾽ ἁ βιόδωρος αὔξει ζαϑέα τῦθ. 

χϑὼν εὐδαιμονίαν ϑνατοῖς. 

ὦ λευκόπτερε Κρησία ΒΥ ΟΡἢ. 
πορϑμίς, ἃ διὰ πόντιον 

κῦμ᾽ ἁλίκτυπος ἅλμας 

ἐπόρευσας ἐμὰν ἄνασσαν Τδῦ 

ὀλβίων ἀπ᾽ οἴκων. 

κακονυμφοτάταν ὄνασιν. 

ἦ γὰρ ἀπ’ ἀμφοτέρων ἢ 
Κρησίας ἐκ γᾶς δύσορνις 

ἔπτατο κλεινὰς ᾿4ϑήνας., 160 

Μουνίχου δ᾽ ἀκταῖσιν ἐκδή- 
ὅαντο πλεκτὰς πεισμάτων ἀρ- 

χὰς ἐπ᾽ ἀπείρου τε γᾶς ἔβασαν. 

ἀνθ᾽ ὧν οὐχ ὁσίων ἐρώ- δ Ἰβίυ. 
τῶν δεινᾷ φρένας ᾿άφροδί- τθὅ 

τας νόσῳ κατεκλάσθη" 

χαλεπᾷ δ᾽ ὑπέραντλος οὖσα 
συμφορᾶ τεράμνων 

ἀπὸ νυμφιδίων κρεμαστὸν 

ἅψεται ἀμφὶ βρόχον λευ- ττο 

κᾷ καϑαρμόξουδα δείρᾳ, 

δαίμονα δστυγνὰν καταιδε- 

σϑεῖσα. τὰν δ᾽ εὔδοξον ἀνϑαι- 

ρουμένα φάμαν ἀπαλλάσ- 

σουσά τ᾽ ἀλγεινὸν φρενῶν ἔρωτα. ττῦ 

10 ἵν᾽ ἃ βιόδωρος] Μ᾽ ΔΙοΙζθμδοι, ἵνα βιόδωρος Ε΄, ἵνα ὀλβιόδωρος 
Α1,}, ἵν᾽ ὀλβιόδωρος ΒΟ] ἄξει ῬῚ) βάϑεα Ο 11 ϑνατοῖς) ΒτθπΟΚ, 
ϑεοῖς 1ὈΤῚ τῦϑ πορϑμός Ρ 184 ἁλίκτυπος) ΝΥ ΔΚΘΠ6]4, ἁλίκτυπον 
1011 [| ἄλμας 864. γ6] γα80γ. ὦ Ἰτῦδ πόρευσας ἱ τῦϊ ὄνησιν Ρ 
168 γὰρ ἐπ᾿ Ο)’΄' 18 5α. ἴοτί. ἦ γὰρ ἀπ’ ἀμφιρύτου δὴ (ἀμφιρύτοιο Ηρτ- 
γγΘΥα6η) Κρησίας γαίας δύσορνις Τῦϑ9 γῆς Ο 160 ἔπτατο 1, ῬἘὈὺ ἔπτατ᾽ 
ἐπὶ Α 1) 0, ἔπτατ᾽ ἐς Μοῆξ 761 Πουνύχου] Ηδτιηδηπη, μουνιχίου 10, 
μουνυχίου οΘὔθΥ] (μονυχίου ΒΒ) δ᾽ ἀκταῖσιν Α ΠαΟ' δ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖσιν ΒΙ.Ῥ' 

102 πησμάτων ὁ Τ1θῦ δεινὰ ΟΓΡῬ' 110 ἄἅψετ᾽ ἀμφὶ βρόχον 1, }Ῥ, 
ἅψεται βρόχον ἁμφὶ 111 καϑαρμούξουσα Εἰ | δείρᾳ] ΜαεγκΊ]απά, 
δέρῳᾳ Ἰ1ΌΥ1 (δέρη 4) 112 στυγνὰν] Νδθοῖ,, στυγνᾶν Α, στυγνὸν οοἰου]| 
χκατεδεσϑεῖσα Β 1138 τὰν δ᾽] ὙΥΠΟΙηονσ, τὰν 4, τάν τ᾽ οδἰου] 
114 ἀνϑαιρουμέναν Α Τὸ (οοΥτ. })} φάμαν ἶα ΒΟ, φήμαν Α1,1 ἀπα- 
λάσσουσα Α τῦ ἔρωτα) ἔρωτα φρεσὶν 4, ἴοτ'. νόσημα 
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ΘΕΡΑΠΑΙ͂ΝΑ. 

ἰοὺ ἐού᾽" 

βοηδρομεῖτε πάντες οὗ πέλας δόμων" 

ἐν ἀγχόναις δέσποινα, Θησέως δάμαρ. 

[ ΧΟ. φεῦ φεῦ, πέπρακται" βασιλὶς οὐκέτ᾽ ἔστι δὴ 
γυνή, κρεμαστοῖς ἐν βρόχοις ἠρτημένη. 

ΘΕ. οὐ σπεύσετ᾽; οὐκ οἴδει τις ἀμφιδέξιον 780 

σίδηρον, ᾧ τόδ᾽ ἅμμα λύσομεν δέρης; 

ΧΟ. φίλαι, τί δρῶμεν; ἢ δοκεῖ περᾶν δόμους 

λῦσαί τ᾽ ἄνασσαν ἐξ ἐπισπαστῶν βρόχων; 
ἩΜΙ͂Χ. τί δ᾽; οὐ πάρεισι πρόσπολοι νεανίαι; 

τὸ πολλὰ πράσσειν οὐκ ἐν ἀσφαλεῖ βίου. 18 

ΘΕ. ὀρϑώσατ᾽ ἐκτείνοντες ἄϑλιον νέκυν" 
πικρὸν τόδ᾽ οἰκούρημα δεσπόταις ἐμοῖς. 

ἬΜΙΧ. ὄλωλεν ἡ δύστηνος, ὡς κλύω. γυνή" 

ἤδη γὰρ ὡς νεκρόν νιν ἐκχτείνουσι δή. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

γυναῖκες, ἴστε τίς ποτ᾽ ἐν δόμοις βοή; 790 
ἠχὴ βαρεῖα προσπόλων μ᾽ ἀφίκετο. 
οὐ γάρ τί μ᾽’ ὡς ϑεωρὸν ἀξιοῖ δόμος 

πύλας ἀνοίξας εὐφρόνως προδεννέπειν. 

μῶν Πιτϑέως τι γῆρας εἴργασται νέον; 

ττ60 δηίθ ἰού ἰού πούίδιη ϑεράπαινα οὐ 780, 7860 ἄγγελος ΘΧΒΙΘπὐ 
ΤΡ, απίθ ἰού ἰού πούδιη ἄγγελος (ἐξάγγελος Πα ΒῚ, δῖα βοηδρομεῖτε 
οὐ 180, 186 ποΐδπι τροφός γγδθῆριὺ 4, 178, 186 τροφός, 1780 χορός 
ΟῬιδοβουιθιὺ Εἰ, 180, 1786 ἄγγελος α, διΐθ ἰού ἰού οὖ 186 τροφός παροὺ 

Οὐ, οἵτ. 5680]. τινὲς βούλονται τὴν τροφὸν ἔσωϑεν ταῦτα λέγειν, ἔνιοι δὲ 
 ἐξάγγελόν φασι ] πάντες οἵη. 4 | δόμων 48.861,, δρόμων ταυῦ. τὰ δό- 
μῶν, ΒΌΡΓΒΒΟΥ. 70. δρόμῳ α, δρόμω 1ὉὃὈὉὈὉἙἁ 111 ἀγχόναις] ἴογτῦ. ὁρκάναις 
 Τ78 οὐκ ἔστι Ο 780 ποίδπι οπι. ( [| οὐχ Ο 7182. ΟΠΟΙΥῚ πούϑιῃ 
Ῥυδοβρυπί ΒΟΙ,Ρ, ἈθιαϊομοΥ 4 Εα | ἦ ΤΡῚ δοκεῖν τητῦ. ἴθ δοκεῖ Β 

184 ΠοΙηΙΟη. πούϑιη πα οαὺ 4α 8 ΠΡ, ἕτερον ἡμιχόριον φῬγϑροῆριὺ 17] 
᾿πάριτε 9) 18ὅ τὰ Ῥ' οὐ τηυΐ. ἴῃ τὸ 1, [| πράττειν ΑΒ. ΒΟ | βίᾳ 1, 
ὦ ἴῃ Υδϑ8. 507.. 564 οὐ ΒΌΡΥΘΔΒΟΥ. ὦ 786 ἐχτείνοντες α1,., ἐχτείναντες 

ἌΑΕΒΟΙ νεκρὸν 1} 188 ΠΟΙΜΙΟΠΟΙΥ πούϑιη ρυϑθῆχι, ομοσῸ ἀδηῦ 
Ι θυ" 189 ὡς ϑανοῦσαν ἐκτείνουσί νιν Ἐ. ΡΥΙΖ απο 790 ἔοτί. 
αθποῦ οΠοΥ σϑύϑιιβ ᾿ηὐογοιουπηῦ 191 ἠχὴ] Νδῦοῖ, ἠχὼ Ἰ1ὈγἹ, ἔοτύ. 

ἀχὴ μ᾽ οτη. 10 τ], δἀατϊατϊὺ Μαυ]αθμᾷ 792 γάρ τοι ῬΊ ϑεωρῷ, ΒΌΡΥΔΒΟΥ. 
70. καὶ ϑεωρὸν α 198 πύλας «ΒΟΙ,}, πύλαις 4 Εἰ (ϑΌΡοΥΒοΥ. ας) ὃ 

ἀνοίξας τ᾿ Ε΄] ἐμφρόνως ὃ 
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μ᾿ 

πρόσω μὲν ἤδη βίοτος, ἀλλ᾽ ὅμως ἔτ᾽ ἂν 
λυπηρὸς ἡμῖν τούσδ᾽ ἂν ἐκλίποι δόμους. 

ΧΟ. οὐκ ἐς γέροντας ἦδε σοι τείνει τύχη, 

Θησεῦ" νέον ϑανόντες ἀλγυνοῦσί σε. 

ΘΗ. οἴμοι" τέκνων μοι μή τι συλᾶται βίος; 

-ι ῷ ὧι 

.»»---«οὐὐμν δ 

ΧΟ. ζῶσιν, ϑανούσης μητρὸς ὡς ἄλγιστά σοι. 800 

ΘΗ. τί φής; ὄλωλεν ἄλοχος; ἐκ τίνος τύχης; 

ΧΟ. βρόχον κρεμαστὸν ἀγχόνης ἀνήψατο. 

ΘΗ. λύπῃ παχνωϑθεῖσ᾽ ἢ ἀπὸ συμφορᾶς τινος; 

ΧΟ. τοσοῦτον ἴσμεν" ἄρτι γὰρ κἀγὼ δόμους, 

Θησεῦ, πάρειμι σῶν κακῶν πενϑήτρια. 80ὅ 

ΘΗ. αἰαῖ" τί δῆτα τοῖσδ᾽ ἀνέστεμμαι κάρα 

πλεκτοῖσι φύλλοις, δυστυχὴς ϑεωρὸς ὦν; 

χαλᾶτε κλῇϑρα, πρόσπολοι. πυλωμάτων, 

ἐχλύεϑ᾽ ἁρμούς, ὡς ἴδω πικρὰν ϑέαν 
Ο γυναικός. ἥ μὲ κατϑανοῦσ᾽ ἀπώλεσεν. 810 

ΧΟ. ἰὼ ἰὼ τάλαινα μελέων κακῶν" 

ἔπαϑες. εἰργάσω 

τοδοῦτον ὥστε τούσδε συγχέαι δόμους. 
αἰαῖ τόλμας, ὦ βιαίῳ ϑανοῦσ᾽ 
ἀνοσίῳ τε συμφορᾷ. σᾶς χερὸς 

πάλαισμα μελέας. 818 
,ὕ "ὕ , , 2 Ἅ - ΄ 

τίς ἄρα σάν, τάλαιν᾽. ἁμαυροῖ ζόαν ; 

19ὅ 5α. ἔστ᾽ ἂν.. ἐκλίπῃ 4. ἔστ᾽ ἂν οἰΐϊδιηα Β' (ἔτ᾽ ἂν ΒΌΡΘΥΒΟΥ. δ), 
ἐκλίπη οὐδ ΟΡ 191 τίνει δίκη Οἱ 198 ϑανοῦντες Β (Οὐ ((ΟΥΤ. 
Ὁ)} ἀλγεινοῦσι Β 199 οἴμοι α1,.}} ὥμοι 4 ΒΟ, ὦμοι Εἰ | τις Ῥ΄Ὶ συλ-. 
λᾶται Α| βίον ΤΠ οΙ5Κ6 800 ζῶσι Β6 | ϑανοῦσι Ῥ οὐ ταυῦ. ἴῃ ϑανού- 
σης 11, 802 [οτὺ. βρόχου κρεμαστὸν ὁρκάνην 808 παγχνωθϑεῖσ᾽ Ο] 
ἢ πὸ Ε1Ρ | τίνος 4. τινὸς οθὐθγῖ 804 δόμους ΕΟῚ, Ῥ, δόμοις 

448 806 κάραν α 8017 πλεχτοῖσιν ὦ 808 κλῇϑρα α1,, κλεῖϑρα 
οΘὕθΥΙ 809 ἐκλύσαϑ' (ΟΟΥῪ. οΟχ ἐκλύσατ᾽ ἴῃ 4) ἁρμοὺς (ἀρμοὺς 4, ἴῃ 
τηδγρ. γρ. καὶ ὕρμους α) ὡς ἴδω δυσδαίμονα (ἴδω τὸν δαίμονα Β Ο᾽, ἴδω 
τὴν δυσδαίμονα ἰ) Ἰ101], 568. ροϑὺ 824 Ἰαριθαν νουθὰβ ἐκλύεϑ᾽ ἁρμοὺς ὡς 
ἴδω πικρὰν ϑέαν ἴῃ «Β061,} (μοπ ἴῃ 4 [) 810 αο]οῦ Νδαοῖκ | ἀπώ- 
λεσεὲ Τ' (ἀπώλεσεν )) 811 αἰύθυασῃ ἰώ οἵα. Οἱ 818 τόλμας ὦ 15, 
Βθ μας ὦ ἴῃ τῶ8. 507. ἰ, ὦ Βαβροῦ οἰΐδιη 4, οἵὰ. α ΒΟ | βιαίῳ] 
Π]τη516υ, βιαίως 1101 | ϑανοῦσα 1,, 5868 σὰ ἴπ γ88. 807. ὦ 814 56. σᾶς 
πάλαισμα μελέας χερός ΕΏΡΟΥ 816 μελαίας ΟΟΥΥ. ἴπ μελέας Οἱ 
810 τάλαιναν 70, τάλαιν᾽ ἀο]ονιῦ 1 ξόαν Μομκ, ξζωάν ἸἰρΥ (ξωήν 8) 
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ΘΗ͂. ὦμοι ἐγὼ πόνων" ἔπαϑον, ὦ πόλις, βίγορῇ. 
»" 
-Ὶ [4 τὰ μάκιστ᾽ ἐμῶν κακῶν. ὦ τύχα. 

ὥς μοι βαρεῖα καὶ δόμοις ἐπεστάϑης, 

κηλὶς ἄφραστος ἐξ ἀλαστόρων τινός... 820 

χατακονὰ μὲν οὖν ἀβίοτος βίου" 
κακῶν δ᾽ ὦ τάλας πέλαγος εἰσορῶ 

τοσοῦτον ὥστε μήποτ᾽ ἐκνεῦσαι πάλιν 

μηδ᾽ ἐκπερᾶσαι κῦμα τῆσδε συμφορᾶς. 824 
τίνα λόγον τάλας. τίνα τύχαν σέϑεν 826 

βαρύποτμον, γύναι. προσαυδῶν τύχω; 

ὄρνις γὰρ ὥς τις ἐκ χερῶν ἄφαντος εἶ, 

πήδημ᾽ ἐς “ἫΔιδου κραιπνὸν δρμήσαδά μοι. 

αἰαῖ αἰαῖ, μέλεα μέλεα τάδε πάϑη. 880 
πρόσωϑεν δέ ποϑὲν ἀνακομίζομαι 

τύχαν δαιμόνων 

ἀμπλακίαισι τῶν πάροιϑέν τινος. 

ΧΟ. οὐ σοὶ τάδ᾽, ὦναξ, ἦλϑε δὴ μόνῳ κακά, 
ΣᾺΣ πολλῶν μετ᾽ ἄλλων δ᾽ ὥλεσας κεδνὸν λέχος. 88 

ΘΗ. τὸ κατὰ γᾶς ϑέλω, τὸ κατὰ γᾶς κνέφας ΔΗ ΒΟΥ. 
᾿ μετοικεῖν σκότῳ ϑανὼν ὃ τλάμων. 

817 ΘΗ͂. οπι. 4 | ὦμοι ΟἹ, }, ὦμοι Ε΄, οἴμοι α. Β (δοῖδθῶ τηθτα- 
Ῥγᾶπθ δνϑπτῦ ἴῃ 4) πόνων Α Β'ΒΟ, παϑέων αὐ 1, Ὲ} ἔπαϑον ΟἋ, ὧν 
ἔπαϑον 4α8Β1,}, ὦ ἔπαϑον Ε΄ πόλις Α ΕΟ", τάλαινα α« ΒΡ, τάλας 1, 

818 μάκιστ᾽ α, ἢ ΒΌΡΘΙ α 5801. α", μήκιστ᾽ Ο΄ κάκιστ᾽ Ῥ ] τύχα α], , 
τύχη ΑΕ ΒΟ 819 ἐφεστάϑης Α 821 κατακονὰ 4α Ὲ, κατακονᾶ 
ἘΠῚ οὖ ταυῦ. ἴῃ κατακονὰ Βι, καταφϑορὰ ϑροίβου. » | ἀβίοτος Α-ο, 

 ἀβίωτος οοἴοη! | βίος] 822 κακὸν , κακῶ 1,, ν δ84. 1| ὦ ϑΘΙΑ]6Υ, 
1 ὦ αὐ ὁ ΑΕ8Β6 828 ὥστε ΔΟΙ,Ρ, ὡς 4Ε8 | ἐκνεῦσαι Β΄ Ο 
ἽΡ ἐκπνεύσαι 4, ἐκπνεῦσαι Β 824 μηδ᾽ ΒΡ, μήτ᾽ ΑΒΟ6 ἃθ 
᾿ γ. 825 νἱ6 8 ν. 809 8217 γύναι ΑΒ ΒΟ, τλήμων α, τλῆμον ΠΡ 

Ι 828 ὕστις ΟΟΥΥ. ἴῃ ὥς τις Β | χειρὸς Ο 829 εἰς αἴ... οοΥΥ. ἰ | κραι- 
: πνὸν Πα ΒΟ, κρεπνὸν 4. πιχρὸν 7} | μοι 48 α1,}, που Β (γρ. μοι 
ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 6) Ο 880 αἷ αὐείον 48 ΒΕΟΊ, Ὀϊΐ α,}, αἰαῖ ὦ Ὀιπάοτγῇ | 

αἰζογαιη μέλεα οἴη. ΒΟΙ,, δἀᾶ. ὃ οὐ 'π τῶβ. ὦ | πάϑη τάδε ΒΟ 
881 ἀνακομίξομαι 5ογρίο μὲν ΒΌΡΕΥ μαι Β 882 οἵη. Οὐ | δάβου. τὴν 
πόρρωϑεν μου καὶ ἀπροσδοκήτην Α 888 πάροιϑε α Β΄, οοΥΥ. {ὦ 
884 ὁΠΟΥῚ πούδιη οἵη. 4 | τόδ᾽ (ά Ξυρθυβου. δ).. κακόν ΒΟ | ὦναξ αΒ 

ἱ ΟἿΡ, ἄναξ 4Ε | ἐπῆλϑε 4, ἦλϑε οδἴθοιϊ 88ὅ δ᾽ οι. 8 (δά. δ) 
ΤΡ 836 ΤΏΘ561 πούϑιη οτὰ. 4 8817 ϑανεῖν (τααὖ. τη ϑανὼν [) 
ὃ τλήμων 7} | ὦ τλῆμον ταυῦΐ. ἴπ ὁ τλήμων Β, ὃ τλήμων Οὐ] σκότῳ 

συνὼν ὃ τλάμων ΒροΙδκθΘ, ϑανὼν ὁ τλάμων σκότῳ ἘπισοΥ, ὑπᾶ8 ἴογί, 
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τῆς σῆς στερηϑεὶς φιλτάτης ὁμιλίας" 

ἀπώλεσας γὰρ μᾶλλον ἢ κατέφϑισο. 

τίνα κλύω; πόϑεν ϑανάσιμος τύχα, 540. 

γύναι, σάν, τάλαιν᾽. ἔβα καρδίαν; 

εἴποι τις ἂν τὸ πραχϑέν, ἢ μάτην ὄχλον 

στέγει τύραννον δῶμα προσπόλων ἐμῶν; 

ὥμοι μοι σέϑεν 
μέλεος. οἷον εἶδον ἄλγος δόμων, 840. 
οὐ τλητὸν οὐδὲ ῥητόν. ἀλλ᾽ ἀπωλόμην" 
ἔρημος οἶκος. καὶ τέκν᾽ ὀρφανεύεται. 
ἔλιπες ἔλιπες, ὦ φίλα 

γυναικῶν ἀρίστα 8ϑ᾽ ὁπόσας ὁρᾷ 
φέγγος ἀελίου 8580 
τε καὶ νυκτὸς ἀστερωπὸν σέλας. 

ΧΟ. ὦ τάλας, ὦ τάλας" ὅσον κακὸν ἔχει δόμος. 

δάκρυσί μου βλέφαρα 

καταχυϑέντα τέγγεται σᾷ τύχα" 

τὸ δ᾽ ἐπὶ τῷδε πῆμα φρίσσω πάλαι. 8δῦ 
ΘΗ. ξα ἔα" 

τί δή ποϑ᾽ ἥδε δέλτος ἐκ φίλης χερὸς 

ἠρτημένη; ϑέλει τι σημῆναι νέον; 

συνὼν ὁ τλάμων σκότῳ 840 τίνα] ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, τίνος 11ΌΥῚ (τίνος δὴ ἰ) 
κλύω] ἴοτὺ. λέγω | τύχη ΟΡ 841 σάν, τάλαιν᾽, ἔβα] Ἐ]τΏ516Υ, σὰν ἔβα 
(ἐπέβα 4, γρ. ἐπέβα Ὁ) τάλαινα (τάλαιναν ἴ) 848 στύγει Ε΄, στέ- 
γον ῬῚ ἐμόν 8)᾽ΟΚΘΉΒΟΥ 844 ὦμοι μοι σέϑεν Α Εν, ἰώ μοι μοι σέ- 
ϑεν «Β.1,}Ἐ. ἰώ μοι σέϑεν Ο, ὦμοι (γ6] ἰώ) μοι τάλας, ὥμοι (ν6] ἰώ) μοι 
σέϑεν ΘΘΙΟΪΟΥ, [οτὺ. ὥμοι ἐγὼ τάλας, ὦμοι ἐγὼ σέϑεν 845 ἄλγος 
εἶδον Β| δώμων Ο 846 ἀπολώμην Ο 848 ΟΠΟΥΊ πούϑηι ργϑθῆρτηῦ 
ΠΥ], ἀοΙονιὺ Μυβργανα | ἔλειπες ἔλειπες γτϑϑ. ταῦ. ἴῃ ἔλιπες ἔλιπες 4, 
ῬΥϊὰΒ ἔλιπες ἀθ] ον ὁ [| δηΐθ ἔλιπες βιρρ!ϑῦ αἰαῖ αἰαῖ ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, οτί. 
ὥμοι μοι δα Θηατη 849 ὁπόσαις ΒΡ] ὁρᾷ] Νῶποκ, ἐφορᾷ ΠΌΤ 
850 πέμφιξ ἁλίου Ἐππροι 801 ἀστερωπὸν σέλας] ΦΔοο005, ἀστερωπὸς 
(ἀστεροπὸς Α 51) σελάνα (σελήνα ῬῚ 11 τὶ 802 ΤΉΘΒΘΙ πούϑηι ρυϑθξ, 
ΑΟ᾽Ὅ, ἈΘ]ΟΒΟΥ ὦ Β1, Ῥὶ οοντγοχιὺ Μαβρταν [ ὦ τάλας, Βαρθοίβου. γρ. ἰὼ 
τάλας νοΥβιϊ] δηὐθοθάθηθὶ δάϊαηρὶῦ, πὸ ὦ τάλας μαθοὺ 4, ἰὼ τάλας, ὦ 
τάλας «801, }Ὁ, ὦ τάλας. ἰὼ τάλας 1 ὅσον, ἰὼ τάλας, κακὸν ἔχει δόμος 
ΘΙ ά]ον, τάλας ὦ τάλας (ουτη Ἠργηδηπο), ὅσον ἔχει δόμος ΚΙΤΟΒΠΒΟΗ͂, ἰὼ 
ἰὼ τάλας (οὐτὴ ΜΟΙΪΚΙΟ) νοὶ] τάλας ὦ τάλας, κακὸν ἔχει δόμος ῬΆΙΘΥ 
8ῦ4 τέγκεται κὶ σᾶ 1, τᾷ σᾷ ΒΡ τύχη Ο Β865 τόδ᾽ ἐπὶ ΒΙΡῚ 
ἐπὶ τόδε Α | πάλαι ογαβύτμη ἴῃ 1, πάλιν Ο 856 πούδιῃ ΓΉΘΒ61 ΟἿ]. 
ΑΟῚ δὴ οχ. 41 | ἡ 1}, ἤδε]ϊ 807 σημᾶναι ΒΟΙΡ | ϑέλει; τί 
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ἀλλ᾽ ἦ λέχους μοι καὶ τέχνων ἐπιστολὰς 
ἔγραψεν ἡ δύστηνος ἐξαιτουμένη ; 

ϑάρδει. τάλαινα" λέκτρα γὰρ τὰ Θησέως 860 
οὐκ ἔστι δῶμά 8’ ἥτις εἴσεισιν γυνή. 
καὶ μὴν τύποι γε σφενδόνης χρυσηλάτου 
τῆς οὐκέτ᾽ οὔσης τῆσδε προσσαίνουσί με. 
φέρ᾽, ἐξελίξας περιβολὰς σφραγισμάτων 

ἴδω τί λέξαι δέλτος ἥδε μοι ϑέλει. 860 

ΧΟ. φεῦ φεῦ τόδ᾽ αὖ νεοχμὸν ἐκδοχαῖς 
ἐπιφέρει ϑεὸς κακόν. ἐμοὶ μὲν οὖν 
ἀβίοτος βίου τύχα πρὸς τὸ χρανϑὲν εἴη τυχεῖν. 

ὀλομένους γάρ, οὐκέτ᾽ ὄντας λέγω. 
φεῦ φεῦ. τῶν ἐμῶν τυράννων δόμους. 810 

[ὦ δαῖμον, εἶ πως ἔστι, μὴ σφήλῃς δόμους, 

αἰτουμένης δὲ κλῦϑί μου πρὸς γάρ τινὸς 

οἰωνὸν ὥστε μάντις εἰσορῶ κακοῦ.] 

ΘΗ. οἴμοι" τόδ᾽ οἷον ἄλλο πρὸς κακῷ κακόν, 

οὐ τλητὸν οὐδὲ λεκτόν. ὦ τάλας ἐγώ. 8Ττῦ 
ΧΟ. τί χρῆμα; λέξον, εἴ τί μοι λόγου μέτα. 

ΘΗ. βοᾷ βοᾷ δέλτος ἄλαστα. πᾷ φύγω 

βάρος κακῶν; ἀπὸ γὰρ ὀλόμενος οἴχομαι, 

οἷον οἷον εἶδον ἐν γραφαῖς μέλος 
φϑεγγομέναν τλάμων. 880 

ΧΟ. αἰαῖ, κακῶν ἀρχηγὸν ἐκφαίνεις λόγον. 

σημανεῖ νέον; Μυβργδνθ 8ῦ8 ἀλλ᾽ ἦνκ (τ θύᾶβϑιη) 4 861 δῶμαϑ'᾽ 
᾿ ΑΕ, δώμαϑ'᾽ αΒ οὶ | εἴσεισι ΒΟ 8602 τύπος Ο 868 προσαί- 

᾿ νουσι ΒΟΡ 864 ἑλίξας Ῥ 80ὅ δὲ 7, ἥδε 1 8660 (ὡς τόδ᾽ 
ὟΥ61] | ἐχκδοχαῖς α, ἔν ΒΌΡΘΙ ἐκ 501. αἷ, ἐν διαδοχαῖς Ο 8617 ἐπιφέρει 
ΑΈΕῦ, ἐπεισφέρει α ΒΟ, ῬΊ κακὸν οἴῃ. 7, Ὁ. βαρτῶ ν. δα. ὦ 868 ἀβίο- 
τος ΑΡ, ἀβίωτος Πα Β, ἀβίωτον οὐ τύχαν Ο ἴοτι. ἀβίοτον βίου τύχαν 

, πρὸς τὸ κρανϑὲν ἐλπὶς τυχεῖν 869 ὀλουμένους α Βὶ 811---78 50}0]. 

.. ΒΒ ἔν τισιν οὐ φέρονται οὗτοι, ἀ6]ανῦ ΝάυθοκΚ 5171 δαίμων Α | σφήλης 
Ο648Β0Ο1,}, σφάλῃς 4ΕΌ | δόμον αὖ 812 δὲ ΑΜ ΒΟ, γὰρ Π0Ὶ γάρ 
τ ἃ δοιτ. α 818 οἰωνῶν οχ οἰωνὸν ἴδοιῦ 4, οἰωνῶν ΒΒ, οἰωνὸν ὃ ΕΗ 

, ΔΟΙΡῚ κακὸν α, οὔ βαργῶ ὃν 50᾽. αἷ, κακοῦ 7. κακὸν 4 ΗΕ] ΒΟ 
: 814 οἷον 17| οἷον ἄλγος Ο 815 οὐ στεκτὸν οὐδὲ λεκτόν ἘΘΙΒΚΘ, τηδ- 

᾿ππτὴ οὐ λεχτὸν οὐδὲ στεχκτόν, 5οΠο τη δα ν. 846 δαἀβουϊ ρύσῃ ὃ οὔτε σι- 
ὠπᾶν δύναμαι... οὔτε λέγειν ὰο τοίοτύ Βαγίμο!]α [ ὦ τάλας ἐγώ, βαροτ- 

. ΒΟΥ. λείπει τὸ εὗρον τοῦτο Β 811 πᾷ 4, ποῦ αΒΟΙΡ 818 κα- 
κὸν ΑῬΡ 879 γραφαῖσι 880 φϑεγγομέναν] ῬΦ]ΟΥ, φϑεγγόμενον 
Ἰογ] [ τλάμων Α Ε΄, τλήμων «ΒΟ, τλῆμον 1, 881 κακὸν Ρ 
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ΘΗ. τόδε μὲν οὐκέτι στόματος ἐν πύλαις 

καϑέξω δυσεχπέρατον, ὀλοὸν 

κακόν" ἰὼ πόλις. 

ἹΙππόλυτος εὐνῆς τῆς ἐμῆς ἔτλη ϑιγεῖν β8ῦ 

βία, τὸ σεμνὸν Ζηνὸς ὄμμ᾽ ἀτιμάσας. 
ἀλλ᾽, ὦ πάτερ Πόσειδον, ἃς ἐμοί ποτε 
ἀρὰς ὑπέδσχου τρεῖς, μιᾷ κατέργασαι 
τούτων ἐμὸν παῖδ᾽. ἡμέραν δὲ μὴ φύγοι 

τήνδ᾽, εἴπερ ἡμῖν ὥπασας σαφεῖς ἀράς. 890 
ΧΟ. ἄναξ, ἀνεύχου ταῦτα πρὸς ϑεῶν πάλιν᾽ 

γνώσῃ γὰρ αὖϑις ἀμπλακών. ἐμοὶ πιϑοῦ. 
ΘΗ. οὐκ ἔστι" καὶ πρός γ᾽ ἐξελῶ σφε τῆσδε γῆς. 

δυοῖν δὲ μοίραιν ϑατέρᾳ πεπλήξεται᾽ 

ἢ γὰρ Ποσειδῶν αὐτὸν εἰς Ἅιδου δόμους 89 

ϑανόντα πέμψει τὰς ἐμὰς ἀρὰς σέβων, 

ἢ τῆσδε χώρας ἐκπεσὼν ἀλώμενος 

ξένην ἐπ᾽ αἷαν λυπρὸν ἀντλήσει βίον. 
ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς παῖς σὸς ἐς καιρὸν πάρα, 

Ϊππόλυτος᾽ ὀργῆς δ᾽ ἐξανεὶς κακῆς, ἄναξ 900 
Θησεῦ. τὸ λῷστον δοῖσι βούλευσαι δόμοις. 

ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ. 

χραυγήῆς ἀκούσας δῆς τ ΤῸ πάτερ. 

σπουδῇ" τὸ μέντοι πρᾶγμ. ἐφ᾽ ᾧτινι στένεις 

οὐκ οἶδα. βουλοίμην δ᾽ ἂν ἐκ σέϑεν κλύειν. 

ἔα, τί χρῆμα; σὴν δάμαρϑ' ὁρῶ, πάτερ, 908 
νεκρόν᾽ μεγίστου ϑαύματος τόδ᾽ ἄξιον" 

ἣν ἀρτίως ἔλειπον, ἣ φάος τόδε 

882 τόδ΄ ἐμὸν 4" 888 δυσεχπέρατον ἴα ΒΙ, ΡΓ δυσεχπέραντον 
ΑΟ 1 ὀλοὸν βοῖη8ὶ] 4 ΕσΛσὶ, ὍΠ 481. Ὁ 884 ἰὼ] ΕἸτηΒ]6υ, ὦ ΠΌτὶ 
πόλις 5616] 4, ὈΠ «ΒΟΙΡ 88ὅ τῆς ἐμῆς εὐνῆς ΒΟῚ, Ῥ. ἸιοΥῚ8 
ΒΆΡΘΙΒΟΥ, ΟΟΥΥ. 1 ἔτη 4 ἔτλη 45| ϑιγεῖν 4 ϑίγειν 43 888 κατείρ- 
γασαν Α 8580 φύγη Ο 890 ἡμῖν ροδίμηοαπη βαργῶ νϑυϑαμπι 86. [Ὁ 

891 ἀνεύχου) ΜΔ ᾽οΚοηδοι, ἀπεύχου Ἰ1ὈΥῚ 894 μοῖραν τσ. ἴῃ μοῖ- 
ραιν Α 890 δόμους Πα Β1,}, πύλας Α 896 σέβων ἀράς Νάυοκ 

891 τῆσδε γῆς Ο 899 ΟΠΟΥ πούδιη οπὶ. ,) δα. 1 καινὸν 4 και- 
ρὸν Α5 901 ἴογῦ. λῶορν 908 σπουδῇ οι. Ο μέντοι 1,, 56θα ἕν ἴῃ 
ΓΒ. 501. 1 ὥτινι 4" 481, ᾧ νῦν Ο, ὧτινιν Ῥ, ὧτινι νῦν }, ᾧ τὰ νῦν 
Ομ νῖθῦ. ραῦ. 844, ᾧ καταστένεις Βανί μοϊᾶ, ουῦ. ᾧ λίαν στένεις, ΟἿ. 
Μροά. 929 906 τόδ᾽ 1,, 568 τό ροβέχαοδιυιτη ἸΏΒΘΥαΙΩ ΘΟΥ ἔλιπον 
ΒΟ] ἢ φάος ΑΒ, ἣ φάος 4506, εἰς φάος αΒ]Ῥ 



᾿ 

παν -“““ὩΞΠπεασαντν Π ππΠ-“ τσ ὙππΠ “ὦ Ἢ: 

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ 4ῇ 

οὔπω χρόνον παλαιὸν εἰσεδέρκετο. 
τί χρῆμα πάσχει; τῷ τρόπῳ διόλλυται; 

πάτερ, πυϑέσϑαι βούλομαι σέϑεν πάρα. 910 

[σιγᾷς σιωπῆς δ᾽ οὐδὲν ἔργον ἐν κακοῖς 
ἡ γὰρ ποθοῦσα πάντα καρδία κλύειν 

κἀν τοῖς κακοῖσι λίχνος οὖσ᾽ ἁλίσκεται. 

οὐ μὴν φίλους γε κἄτι μᾶλλον ἢ φίλους 

κρύπτειν δίκαιον σάς, πάτερ, δυσπραξίας. 91 

ΘΗ͂. ὦ πόλλ᾽ ἁμαρτάνοντες ἄνϑρωποι μάτην. 
τί δὴ τέχνας μὲν μυρίας διδάσκετε 
καὶ πάντα μηχανᾶσϑε κἀξευρίσκετε, 

ὃν δ᾽ οὐκ ἐπίστασϑ᾽ οὐδ᾽ ἐθηράσασϑέ πω, 
φρονεῖν διδάσκειν οἷσιν οὐκ ἔνεστι νοῦς: 920 

1Π. δεινὸν σοφιστὴν εἶπας. ὅστις εὖ φρονεῖν 
τοὺς μὴ φρονοῦντας δυνατός ἐστ᾽ ἀναγκάσαι. 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐν δέοντι λεπτουργεῖς, πάτερ, 

δέδοικα μή σου γλῶσσ᾽ ὑπερβάλῃ κακοῖς. 
ΘΗ. φεῦ. χρῆν βροτοῖσι τῶν φίλων τεχμήριον 92 

σαφές τι κεῖσϑαι καὶ διάγνωσιν φρενῶν, 

ὅστις τ᾿ ἀληϑής ἐστιν ὅς τε μὴ φίλος. 
δισσάς τε φωνὰς πάντας ἀνθρώπους ἔχειν, 

τὴν μὲν δικαίαν, τὴν δ᾽ ὅπως ἐτύγχανεν, 
ὡς ἡ φρονοῦσα τἄδικ᾽ ἐξηλέγχετο 980 

πρὺς τῆς δικαίας, κοὐκ ἂν ἠπατώμεϑα. 

1Π. ἀλλ᾽ ἦ τις ἐς σὸν οὖς με διαβαλὼν ἔχει 
φίλων. νοσοῦμεν δ᾽ οὐδὲν ὄντες αἴτιοι; 

908 χρόνος παλαιὸς ΤΙ ΘΕΥ5 910 πειϑέσϑαι ὁ 911 οἴῃ. Ομ τϑύ. 
Ῥαύ. 860---6ὅ (-- 9071---18), ἀο]ανὺ ΜΟΩκ | δ᾽ ον. δ6 912 καρδία 
πάντ᾽ εἰδέναι ΟΕ νΙδῦ. ραΐ. 864 οὐ 2122 916 πολλὰ μαστεύοντες ΝΥ δκο- 
Πο6Ια, οἷν. 5080]. ὦ ἄνθρωποι πολλὰ ἐπιστάμενοι 917 διδάσκεται Ε5 
αα86 τηϑητι8 Π1ὐθ τὰ 5 ουϑηϊάδθ τοῆηχιὺ 919 ἔνϑ'᾽ οὐκ Ε΄ | οὐδὲ ϑηρᾶσϑέ 
Β (γρ. ϑηράσασϑέ Ὁ) 1, (δὴ ροβὺ οὐδὲ ᾿πβοταϊὺ 1), οὐδὲ ϑηρᾶσϑαι δὲ Ο] 
πῶ ἴπ γ88. 507. 1, 920 αἷσιν (ὐογα5 τοῆηχιῦ τη. 2) οὐκ ἔστι ΠΕ 
922 δυνατὸς 1,, 568 ς 6χ 411 ᾿Ιἰογῶ ΟΟΥΥ. 1, γ6] ὦ | ἀναγκάζειν ἢ 
928 λεπτουργεῖς, ϑΌΡΥΔΒΟΥ, φιλοσοφεῖς 4 924 ὑπερβάλη Ε0Ο,», 
ὑπερβάλλοι 4, ὑπερβάλοι α Β. ὑπερβάλει Ρ 926 βροτοῖσιν Α 
926 διάγνωστον Ϊ,, σιν ΒΌΡΘΥΙ στον 507. τὴ. 860. Υγ6] ἰουθϊα 927 ὅστις 
μὴ 11, 928 δισσὰς δὲ ΒΟΡ 929 ἐτύγχανε ΠΕ 9381 οὐκ ἂν Β 
κούκ ἂν 9382 ἦ ΒΟ, ἤ ϑαρούβου. εἰ α, εἴ 481} 988 νοσοῦμεν 
δ᾽ 7,, 5β6α ν δ᾽ ἴῃ τάϑ. 501. [ δ᾽ οι. Β δαά. ὃ 
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ἔκ τοι πέπληγμαι" σοὶ γὰρ ἐχπλήσσουσί με 
λόγοι παραλλάσσοντες ἔξεδροι φρενῶν. 986 

ΘΗ. φεῦ τῆς βροτείας" ποῖ προβήσεται; φρενός" 

τί τέρμα τόλμης καὶ ϑράσους γενήσεται; 

εἰ γὰρ κατ᾽ ἀνδρὸς βίοτον ἐξογκώσεται, 

ὁ δ᾽ ὕστερος τοῦ πρόσϑεν εἰς ὑπερβολὴν 
πανοῦργος ἔσται, ϑεοῖσι προσβαλεῖν χϑονὶ 940 

ἄλλην δεήσει γαῖαν, ἣ χωρήσεται 

[τοὺς μὴ δικαίους καὶ κακοὺς πεφυκότας]. 

σκέψασϑε δ᾽ ἐς τόνδ᾽, ὅστις ἐξ ἐμοῦ γεγὼς 

ἤσχυνε τἀμὰ λέκτρα κἀξελέγχεται 

πρὸς τῆς ϑανούσης ἐμφανῶς κάκιστος ὦν. 94 

δεῖξον δ᾽, ἐπειδή γ᾽ ἐς μίασμ᾽ ἐλήλυϑα, 

τὸ σὸν πρόσωπον δεῦρ᾽ ἐναντίον πατρί. 
σὺ δὴ ϑεοῖσιν ὡς περισσὸς ὧν ἀνὴρ 

ξύνει; σὺ σώφρων καὶ κακῶν ἀκήρατος; 

οὐκ ἂν πιϑοίμην τοῖσι δοῖς κόμποις ἐγὼ 960 

ϑεοῖσι προσϑεὶς ἀμαϑίαν φρονεῖν κακῶς. 

ἤδη νυν αὔχει καὶ δι᾿ ἀψύχου βορᾶς 

σίτοις καπήλευ᾽, Ὀρφέα τ᾽ ἄνακτ᾽ ἔχων 
βάκχευε πολλῶν γραμμάτων τιμῶν καπνούς" ! 

ἐπεί γ᾽ ἐλήφϑης. τοὺς δὲ τοιούτους ἐγὼ 9δῦ 

φεύγειν προφωνῶ πᾶσι" ϑηρεύουσι γὰρ 

σεμνοῖς λόγοισιν, αἰσχρὰ μηχανώμενοι. 

τέϑνηκεν ἥδε" τοῦτό σ᾽ ἐκσώσειν δοκεῖς; 
ἐν τῷδ᾽ ἁλίσκῃ πλεῖστον, ὦ κάκιστε σύ᾽ 
ποῖοι γὰρ ὅρκοι κρείσσονες. τίνος λόγοι 960 

τῆσδ᾽ ἂν γένοιντ᾽ ἄν, ὥστε σ᾽ αἰτίαν φυγεῖν; 

984 ἤ τοι ᾿ὶ | ἐκπλήσουσι 1, } μοι Α 99 παραλάσσοντες α 
936 πῇ Ο 941 ἢ αὧὐ ἢ ἘῚΡ ἜΣ ΑΠ 942 ἀ6]ονὶ | τὰς μὴ Β 
9438 σκχέψασϑαι Α οοΥν. 45 | εἰς τὸν Ο 946 ἐς ῖο 4 | ἐλήλυϑα]) 
Μυβργᾶνο, ἐλήλυϑας Ἰ10ΥἹ] 949 κακῶν τ᾽ Ο 9650 πυϑοίμην ταῦ. 
γα 8, ἴῃ πιϑοίμην 4, πυϑοίμην ΠΗ 901 ἀϑίαν ἴῃ ἀμαϑίαν ταυῦ. 7, 
902 ἤδη ρῬᾶγυτη δοοοτητηοαδύαμι ραύαῦ Μαύμϊαθ 3 νῦν 1, νῦν οθἰθυῖ 
902 86. ἔογῇ. σίτοις νυν αὔχει (81. Νδιο]).. δόξαν καπήλευ᾽ 958 ὁρ- 
φέως (ὀρφέ᾽ ὡς 43) ἄνακτ᾽ Α 964 καπνοῖς Α οοΥγ. 43 906 προσ- 
φωνῶ (] ϑηρεύσουσι, 4( 908 τοῦτ᾽ ἐκσώσειν Ο| ἐκσώξειν Η΄ 989 5ὺ- 
Βροοίι5. [ πλεῖστον Ὲ ϑιρθιβου. μᾶλλον ὃ 9600 τίνος] 50.081, τίνες 
1101] 901 γένοιτ᾽ 40} 

ΜαοοὰτὟὕὐὟὦῪῳοννννννννυκνυνυυνυννουνυνννννυννυυνυυνυννυνννννννννννν. νμμννυν ΝΝΝΝ,ὐὐδν. νυνυνννννννμμνδα. μνω. 
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μισεῖν σὲ φήδεις τήνδε καὶ τὸ δὴ νόϑον 

τοῖς γαησίσεαι πολέμιον πεφυκέναι" 

κακὴν ἄρ᾽ αὐτὴν ἔμπορον βίου λέγεις, 

εἰ δυσμενεία σῇ τὰ φίλτατ᾽ ὥλεσεν. 90 

ἀλλ᾽ ὡς τὸ μῶρον ἀνδράσιν μὲν οὐκ ἔνι. 

γυναιξὶ δ᾽ ἐμπέφυκεν; οἶδ᾽ ἐγὼ νέους 

οὐδὲν γυναικῶν ὄντας ἀσφαλεστέρους., 

ὅταν ταράξῃ Κύπρις ἡβῶσαν φρένα" 

τὸ δ᾽ ἄρσεν αὐτοὺς ὠφελεῖ προσκείμενον. 9710 

νῦν οὖν τί ταῦτα σοῖς ἁμιλλῶμαι λόγοις 

νεχροῦ παρόντος μάρτυρος σαφεστάτου: 

ἔξερρε γαίας τῆσδ᾽ ὅσον τάχος φυγάς. 

καὶ μήτ᾽ ᾿ϑήνας τὰς ϑεοδμήτους μόλῃς, 

μήτ᾽ εἰς ὅρους γῆς ἧς ἐμὸν κρατεῖ δόρυ. 97 
εἰ γὰρ παϑών γε σοῦ τάδ᾽ ἡσσηϑήσομαι., 
οὐ μαρτυρήσει μ᾽ Ἴσϑμιος Σίνις ποτὲ 

σι 

κτανεῖν ἑαυτόν, ἀλλὰ κομπάξειν μάτην. 

οὐδ᾽ αἱ ϑαλάσσῃ σύννομοι Σκχιρωνίδες 

φήσουσι πέτραι τοῖς κακοῖς μ᾽ εἶναι βαρύν. 980 

ΧΟ. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως εἴποιμ᾽ ἂν εὐτυχεῖν τινα 
ϑνητῶν᾽" τὰ γὰρ δὴ πρῶτ᾽ ἀνέστραπται πάλιν. 

1Π. πάτερ, μένος μὲν ξύστασίς τε σῶν φρενῶν 
δεινή" τὸ μέντοι πρᾶγμ᾽ ἔχον καλοὺς λόγους. 

εἴ τις διαπτύξειεν. οὐ καλὸν τόδε. 98 

ἐγὼ δ᾽ ἄκομψος εἰς ὄχλον δοῦναι λόγον, 

' 962 μισεῖν γε Ρ, μισεῖν σε 1, ΒεΕὰ ν σὲ ἴῃ τῶ. 50Γ. 1 968 γνη- 
σίοισι αΒΟΙ, γνησίοισιν 4, γνησίοις σου Ρ 964 ἀρ᾽ 8 λέγεις] γ 
ΤῈ Τ88. ΡΙῸ ξ 4 96ὅ ἡ δυσγένεια σὴ 4 ἢ δυσμένεια σὴ 4", εἰ δυο- 
“μενεία σὴ Β εἰ δυσμενείᾳ σῆ οὖ ΞΌΡΘΥΒΟΥ. γρ. δυσγενεία ὃ | δυσμενίᾳ Ο 
, φίλα τ᾽ ὥλεσεν Εἰ (φίλα τ᾽ τοβογ. ΕἾ | φίλτατ᾽] ατ᾽ ἴῃ τᾶ8. 1, ἀπώλεσεν 
3, ἀπώλεσε Ο 960 ἀνδράσι ΑΒΟΙ, Ῥ. οοτυ. ὃΡ᾽ 961 ἐμπέφυχκ᾽ Ρ 
Ι" τί οὖν Ῥ, καίτοι Βεατίμβοϊὰ 912 παρὸν Ρ 918 ἔξαιρε (,, ἔξερρε 
15, βθα υἱ ϊτηυτη ε ἴῃ τᾶ8. 807. 1} φυγὰς τάχος 4 ϑθτῦ ὅρον Β' ὕρουςῦ 

916 ἴογί. γ᾽ ἐκ 1 ἡττηϑήσομαι Ε,, εἱσσηϑήσομαι ' σον. ᾿ οτῇ οὐ 
"γὰρ Α, γὰρ με Α5| μίϑμιος ΟἹ σίννις ΟΡ 918 κτανεῖν γε αὐτὸν Εὶ 

919 οὐδ᾽ ἐν ϑαλάσσῃ Α, οὐδ᾽ αἱ (αἱ οχ ε αὖ νἱᾶ, οοττ. 12) ϑαλάσσης 
(σῃ βαρουβοσ. ὃ) ΕΑ ΒΟΙΡ 1 σκιρωνίδες ο, σπκιρρωνίδες [,, σκειρωνίδες 
᾿ΟΘ θα] 982 δὴ οι. ὁ 988 ξύντασις Ἠδτποτάθῃ | τὲ ροβέιηοαστη 1η- 

᾿βοσο 7, 984 ἔχω ' ἔχον » | καλοὺς 4 α, πολλοὺς, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. γρ.. 
καλοὺς Β 986 ἄχομπος Ῥ' οοτΥ. » | λόγον αΒΟΙ, , λόγους 4, λό- 
γους οχ λόγον ἔδοϊύ Ε΄, ους ΞΈΡΕΙ ον οὖ γρ. ἀναιδιῶν ΒΌΡΘΥΞΟΥ. ὁ 
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ἐς ἥλικας δὲ κὠλίγους σοφώτερος. 

ἔχει δὲ μοῖραν καὶ τόδ᾽" οἵ γὰρ ἐν σοφοῖς 
φαῦλοι παρ᾽ ὄχλῳ μουσικώτεροι λέγειν. 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκη, ξυμφορᾶς ἀφιγμένης, 990. 

γλῶσσάν μ᾽ ἀφεῖναι. πρῶτα δ᾽ ἄρξομαι λέγειν. 
ὅϑεν μ᾽ ὑπῆλϑες πρῶτον ὡς διαφϑερῶν 
οὐκ ἀντιλέξοντ᾿᾽. εἰσορᾷς φάος τόδε 

καὶ γαῖαν" ἐν τοῖσδ᾽ οὐκ ἔνεστ᾽ ἀνὴρ ἐμοῦ, 

οὐδ᾽ ἢν σὺ μὴ φῆς, σωφρονέστερος γεγώς. 99 
ἐπίσταμαι γὰρ πρῶτα μὲν ϑεοὺς σέβειν, 
φίλοις τὲ χρῆσϑαι μὴ ἀδικεῖν πειρωμένοις, 

ἀλλ᾽ οἷσιν αἰδὼς μήτ᾽ ἐπαγγέλλειν κακὰ 

μήτ᾽ ἀνϑυπουργεῖν αἰσχρὰ τοῖς κεχρημένοις' 
οὐκ ἐγγελαστὴς τῶν ὁμιλούντων, πάτερ, 1000. 

ἀλλ᾽ αὑτὸς οὐ παροῦσι κἀγγὺς ὧν φίλοις. 

ἑνὸς δ᾽ ἄϑικτος, ᾧ με νῦν ἑλεῖν δοκεῖς" 

λέχους γὰρ ἐς τόδ᾽ ἡμέρας ἁγνὸν δέμας" 
κοὐκ οἶδα πρᾶξιν τήνδε πλὴν λόγῳ κλύων 
γραφῇ τε λεύσσων" οὐδὲ ταῦτα γὰρ σκοπεῖν 100ὅ 
πρόϑυμός εἰμι, παρϑένον ψυχὴν ἔχων. 
καὶ δὴ τὸ σῶφρον τοὐμὸν οὐ πείϑει 6 

δεῖ δή σὲ δεῖξαι τῷ τρόπῳ διεφϑάρην. 

πότερα τὸ τῆσδε σῶμ᾽ ἐκαλλιστεύετο 
πασῶν γυναικῶν; ἢ σὸν οἰκήδειν δόμον 1010 

ἔγκληρον εὐνὴν προσλαβὼν ἐπήλπισα: 

θυ Σὸν 
ἴσως" 

987 κὠλίγους α, κφλίγους 12, καὶ ὁλίγους 4, καὶ ὀλίγους Ε' ΒΟ, 
κὐλίγους Ῥ 988 δὲ μοῖραν] ἴοτύ. δ᾽ ἀμοιβὴν 990 ξυμφορᾶς ΚΕ, 
συμφορᾶς οθὐο11 991 γλῶσαν Ῥ ΟΟΥ. Ρ 992 ἐπῆλϑες Μαγκδπᾶ | 
πρῶτον 4 Πἶα οὐ Ομυϊϑύ. ραῦ. 520, πρότερον Β (γρ. πρῶτον Ὁ) 61, 
998 οὐκ] Μαγυκίδηα, κοὐκ 101Ἱ, οἷν. 50}0]. περισσὸς ὃ καί 99ὅ φῆς 
Α1 Ὁ. φὴς Εα ΒΡ 996 ϑεὸν ὃ 997 μὴ ἀδικεῖν ΑΕ αὸ, μὴ δ᾽ 
ἀδικεῖν Β., μὴ ᾿δικεῖν 1,}Ὁ]} πειρώμενος ΠΗ 998 ἐπαγγέλλειν] ΜΙηῦοπ, 
ἀπαγγέλλειν 1101τὶ (ἀπαγγέλλειν Α 1Ὶ 999 τοῖς κεχρημένοις} ΒΟΥΡ51, 
τοῖσι χρωμένοις Ἰ1ὈΥῚ 1000 χοὐκ Β΄] ἐκγελαστὴς Ο 1001 ὠὡὐτὸς 1.6. 
αὑτὸς} ὙΔ]ΟΚΘηδθυ, αὐτὸς 1101] | κ᾽ ἐγγὺς Ο | φίλοις Β1,}, φίλος 4͵ὰ 
(γρ. καὶ φίλοις αὮ Ο 1002 ᾧ] οὗ Τουγηῖον | ἑλεῖν 4 Εα ΟἹ, ἔχειν Β΄ 
(γρ. ἑλεῖν Ὁ) 1, 1008 λέχος ἴῃ λέχους ταιῦ. 1, γ6] 1 | οὗν. ΟἸμγῖϑῦ.. 
Ραῦ. 21 ἁγνὸν ἐς τόδ᾽ ἡμέρας δέμας 1004 κούκ αΒΟΙ,}, οὐκ ΑΕ] 
λόγῳ] μόνον Ο 1000 λεύσων ΒΡ (οοτγ. Ὁ) 1007 καὶ δὴ 440}, 
κδὴ 1.1. 6. καὶ δὴ), εἰ δὴ 1, κεὶ μὴ ΗΙΙ ΊΟΟΒ δείξω οοττ. ἴῃ δεῖξαι Β 

1011 ἄχκληρον " ] εὐνῇ Α, γρ. εὐνῇ ὃ] ἐπήρπισα Ῥ (ὁοοΥΥ. }) 

ἄν ἡ Δ τῶν να. 'τἷἱν. “ᾳῳὰ.ὧὦ 
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[μάταιος ἄρ᾽ ἦν, οὐδαμοῦ μὲν οὖν φρενῶν.] 
ἀλλ᾽ ὡς τυραννεῖν ἡδὺ τοῖσι σώφροσιν; 
ἥκιστά γ᾽, εἰ μὴ τὰς φρένας διέφϑορεν 
ϑνητῶν ὅσοισιν ἁνδάνει μοναρχία. ᾿ 101 
ἐγὼ δ᾽ ἀγῶνας μὲν κρατεῖν ᾿Ελληνικοὺς 
πρῶτος ϑέλοιμ᾽ ἄν, ἐν πόλει δὲ δεύτερος 
σὺν τοῖς ἀρίστοις εὐτυχεῖν ἀεὶ φίλοις. 

πράσσειν τε γὰρ πάρεστι κίνδυνός τ᾽ ἀπὼν 

κρείσσω δίδωσι τῆς τυραννίδος χάριν. 1020 

ὃν οὐ λέλεκται τῶν ἐμῶν, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔχεις" 
εἰ μὲν γὰρ ἦν μοι μάρτυς οἷός εἰμ’ ἐγώ, 
καὶ τῆσδ᾽ ὁρώσης φέγγος ἠγωνιζόμην, 
ἔργοις ἂν εἶδες τοὺς κακοὺς διεξιών" 

τὴ 

νῦν δ᾽ ὅρκιόν ὅοι Ζῆνα καὶ πέδον χϑονὸς 102 

ὄμνυμι τῶν σῶν μήποϑ᾽ ἅψασϑαι γάμων 

μηδ᾽ ἂν ϑελῆσαι μηδ᾽ ἂν ἔννοιαν λαβεῖν. 
ἦ τἄρ᾽ ὀλοίμην ἀκλεὴς ἀνώνυμος. 

[ἄπολις ἄοικος, φυγὰς ἀλητεύων χϑονός,] 

καὶ μήτε πόντος μήτε γῇ δέξαιτό μου 1080 

σάρκας ϑανόντος, εἰ κακὸς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 

εἰ δ᾽ ἥδε ποτ τς ἀπώλεσεν βίον 

οὐκ οἶδ᾽ " ἐμοὶ γὰρ οὐ ϑέμις πέρα λέγειν. 
ἐσωφρόνησε δ᾽ οὐκ ἔχουσα σωφρονεῖν. 

ἄρ᾽ 1012 ἀ6]6νὶ [| ἂρ τιυΐ. ἴῃ ἄρ᾽ 1,, ἄρ Α, ΒΟῚ οὐδαμοῦ μὲν οὖν 
φρονῶν α«Β (ἦν αὖ 5080]. δἄβον. 6), ΠΡ ΝΣ “ἢ “ὦ ἦν φρονῶν Α Π], οὐ- 
δαμοῦ μένων φρονῶν Ο, κποὐδαμοῦ μὲν οὖν φρονῶν [;, οὐ δινμουν μὲν 
φρονῶν Ῥὶ φρενῶν ΘΧ 5080110 οὐδαμοῦ συνέσεως ἦν ἐγώ οἴἴεοοιῦ Μεικ- 
Ἰαπα 1018 5ᾳ. σώφροσι οὐ διέφϑορε αὶ 1014 ἥκιστα] ἴον. μάλιστα ᾿ 
διέφϑειρεν 4, διέφϑοραν 1 1010 κρατῶν Βὶ γρ. κρατεῖν ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὦ 

1018 εὐτυχεῖν] ἴοτύ. εὐϑενεῖν 1019 πράσσειν τε γὰρ 4, πράσσειν 
᾿ γὰρ εὖ Πα ΒΟΙΙΡῚ τ᾽ 4 α, δ᾽ ΒΟΙΙΡῚ ἀπὸν Ῥ οοτγτ. » 1020 τοῖς 

τυραννίδος Α 1021 ὃν 1Ὼ 188. 801. 77, ἔχοις Ῥ ΟΟΥΥ. ᾿ 1028 καὶ] 
᾿ς ἢ ΥΠδιποσνῦ 1024 εἶλες ΗδΙβκ [| καλοὺς Ο 1026 χϑονὸς πέ- 

. δὸν Α 1026 γάμων] λεχῶν ΝδθοΚ 1027 μὴ δ᾽ εἰς ἔννοιαν ΡῚ 
ἔνοιαν 17, ΘΟΥΥ. ὦ 1028 ἢ τὰρ Α, ἦ τ᾽ ἂρ α, ἦ τἄρ᾽ ΕΟΡ (γ᾽ δἀά. »), 

᾿ ἥ τ᾽ ἄρ᾽ Β (ἦ τ᾽ ἀρ’ Ὁ), ἤ τ᾽ ἂρ ἊΣ Ι ὀλοίμαν Ρ, ὀλοίμην ἄπολις ΒΒ, ὀλοί- 
᾿ μὴν γὰρ Ο 1029. αὔθ οπι. (γιδύ. ραὺ. ὅ26---29 (ΞΞ ν. 1027... 99), 

᾿ ἀο]ονι ὙΔΙΟΚθηδου [ ἄπολις οτὰ. Ὁ ἁλιτεύων ᾿ | χϑονός] Βοϊββοπδάθ, 
᾿ χϑόνα Ἰ1ΌΥΊ, οἷν. 1048 1032 ἀπώλεσε ΒΟ 1038 πέρα ϑέμις Ε΄ | 
. λέγειν πέρα 1084 ἐσωφρόνησε δ᾽ ΑΕἰαὖ, ἐσωφρόνησεν (οτη, δ᾽) 
ΟΒΟΙΡῚ γρ. οὐχ ἑκοῦσα 5680]. α Β 

ἙἘπτνίριαθ85, Ηἱρροϊγέίμβ. Ξ- 
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ἡμεῖς δ᾽ ἔχοντες οὐ καλῶς ἐχρώμεϑα. 103ὅ 

ΧΟ. ἀρκοῦσαν εἶπας αἰτίας ἀποστροφήν, 
ὅρκους παρασχών, πίστιν οὐ σμικράν, ϑεῶν. 

ΘΗ. ἄρ᾽ οὐκ ἐπῳδὸς καὶ γόης πέφυχ᾽ ὅδε, 
ὃς τὴν ἐμὴν πέποιϑεν εὐοργησίᾳ 

ψυχὴν κρατήσειν τὸν τεκόντ᾽ ἀτιμάσας; 1040 

1Π. καὶ σοῦ γε κάρτα ταῦτα ϑαυμάξω, πάτερ" 

εἰ γὰρ σὺ μὲν παῖς ἦσϑ'᾽, ἐγὼ δὲ σὺς πατήρ, 

ἔκτεινά τοί σ᾽ ἂν κοὐ φυγαῖς ἐξημίουν, 

εἴπερ γυναικὸς ἠξίους ἐμῆς ϑιγεῖν. 

ΘΗ. ὡς ἄξιον τόδ᾽ εἶπας" οὐχ οὕτω ϑανῇ. 104 
ὥσπερ σὺ σαυτῷ τόνδε προύϑηκας νόμον᾽ 

ταχὺς γὰρ “ἯἼιδης ῥᾷστος ἀνδρὶ δυσσεβεῖ" 

ἀλλ᾽ ἐκ πατρῴας φυγὰς ἀλητεύων χϑονὸς 

ξένην ἐπ᾽ αἷαν λυπρὸν ἀντλήσεις βίον" 
[μισϑὸς γὰρ οὗτός ἐστιν ἀνδρὶ δυσσεβεῖ.]) 1060 

1Π. οἴμοι, τί δράσεις; οὐδὲ μηνυτὴν χρόνον 

δέξῃ καϑ' ἡμῶν, ἀλλά μ᾽ ἐξελᾷς χϑονός; 
ΘΗ. πέραν γε πόντου καὶ τόπων ᾿Ατλαντικῶν,. 

εἴ πῶς δυναίμην, ὡς σὸν ἐχϑαίρω κάρα. 

1Π. οὐδ᾽ ὅρκον οὐδὲ πίστιν οὐδὲ μάντεων 106ὅ 

φήμας ἐλέγξας ἄκριτον ἐκβαλεῖς μὲ γῆς; 
ΘΗ. ἡ δέλτος ἥδε κλῆρον οὐ δεδεγμένη 

κατηγορεῖ σου πιστά" τοὺς δ᾽ ὑπὲρ κάρα 

φοιτῶντας ὄρνεις πόλλ᾽ ἐγὼ χαίρειν λέγω. 
1Π. ὦ ϑεοί, τί δῆτα τοὐμὸν οὐ λύω στόμα. 1000 

1088 οὐ γοῆς πέφυκ᾽ Εἰ | πέφυκ᾽ 4 1089 εὐοργήσια αὖ νά. 4, 
εὐορκία 4, εὐοργησίᾳ Ῥ' οὔ τησῦ. ἴπ εὐορκησίᾳ '΄α Β1,, εὐορκησίᾳ ΟΡ 
1040 κρατή Ἐπ 4, κρατήσειν 4.3 οὐ οδὐθυῖ 1041 ταῦτα κάρτα 1), 
πάντα ταῦτα ἢ ταῦτα οτα. Ο 1044 ἠξίουν 4. ἠξίους 458 Ο, ἠξίους 
σ᾽ Τ, ἠξίους γ᾽ α4, ἠξίουν σ᾽ α21,}, ἠξίουν σ᾽ οὐ ἠξίουν γ᾽ ὃ. ἠξίουσ᾽ 1 

1040 αὐθιὴ ροβϑὺ 1048 οοἸ]]οοαὺ ὙΥ 61] (ἀ 6] οὔθ. σϑυύβι θα 1049 5α.), αοΙοῦ 
ΛΝ ΏΘΟΙΟΥ 1047 δυσσεβεῖ 4 Μ΄, δυστυχεῖ α ΒΟ]. 1048 ἁλιτεύων 

1060 οὗτός ἐστιν Α Πα, ἐστιν οὗτος ΒΟῚ, Ὀ] δυσεβεῖ ΑΒ] 56}0]. ἐν 
πολλοῖς οὐ φέρεται οὗτος ὁ ἴαμβος, νούϑαχα Δ ὈΙΘοῖῦ Νϑαοὶς 1088 καὶ 
τόπων 15 (θα ρουβου, γρ. τερμόνων) Ο1,}» (καὶ τόπον ῬῚὴ, τερμόνων Α α, 
τερμόνων τ᾽ ΜΠ (ΒΌρΟΙΒοΥ, γρ. τόπων) 1064 ὡς τὸν  ὁοΥΥ. » [10δῦ 
ὕρκων 0 (οοτν. ") 1000 ἐλέγχων Μίαν | ἐκβαλεῖν Α οοὐγ. 4, ἐκ- 
βαλῆτι, ΟΥ̓, 1008 κατηγορεῖν τὰ. ἴῃ κατηγορεῖ ταῦ. 4 1059 
ὕρνεις 418, ὄρνις Πα ΒΟ], Ρ 1060 λύω] Ε]πη5]6ν, λύσω ἸἸΡΥῚ 
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ὅστις γ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν, οὺὃς σέβω, διόλλυμαι; 

οὐ δῆτα᾽ πάντως οὐ πίϑοιμ᾽ ἂν οὕς με δεῖ, 
μάτην δ᾽ ἂν ὅρκους συγχέαιμ᾽ οὺς ὥμοσα. 

ΘΗ. οἴμοι, τὸ σεμνὸν ὥς μ᾽ ἀποκτείνει τὸ σόν. 

οὐκ εἶ πατρῴας ἐχτὸς ὡς τάχιστα γῆς; 100 
1Π. ποὶ δῆϑ᾽ ὃ τλήμων τρέψομαι; τίνος ξένων 

δόμους ἔσειμι τῇδ᾽ ἐπ᾽ αἰτίᾳ φυγών; 
ΘΗ. ὅστις γυναικῶν λυμεῶνας ἥδεται 

ξένους κομίζων καὶ ξυνοικούρους κακῶν. 

1Π. αἰαῖ" πρὸς ἧπαρ δακρύων τ᾽ ἐγγὺς τόδε, 1010 

εἰ δὴ κακός γὲ φαίνομαι δοκῶ τέ δοι. 

ΘΗ͂. τότε στενάξειν καὶ προγιγνώσκειν σὲ χρῆν 

ὅτ᾽ ἐς πατρῴαν ἄλοχον ὑβρίξειν ἔτλης. 

1Π. ὦ δώματ᾽, εἴϑε φϑέγμα γηρύσαισϑέ μοι 
καὶ μαρτυρήσαιτ᾽ εἰ κακὸς πέφυχκ᾽ ἀνήρ. 107ῦ 

ΘΗ. ἐς τοὺς ἀφώνους μάρτυρας φεύγεις σοφῶς" 

τὸ δ᾽ ἔργον οὐ λέγον δὲ μηνύει κακόν. 
ὙΠ. φεῦ" 

εἶϑ᾽ ἦν ἐμαυτὸν προσβλέπειν ἐναντίον 
στάνϑ᾽, ὡς ἐδάκρυσ᾽ οἷα πάσχομεν κακά. 

ΘΗ. πολλῷ γε μᾶλλον σαυτὸν ἤσκησας σέβειν 1080 

Ἶ τοὺς τεχόντας ὅσια δρᾶν δέκαιος ὥν. 

1Π. ὦ δυστάλαινα μῆτερ. ὦ πικραὶ γοναί" 

ΠΣ ποτ᾽ εἴη τῶν ἐμῶν φίλων νόϑος. 

1061 ὑφ᾽ ὑμῶν Βα Ὁ 1,, ὑφημῶν 4, ὑφ᾽ ἡμῶν ΒΡ 1062 πί- 
ϑοιμ᾽ ταυῦ. ἴῃ πείϑοιμ᾽ Α, πύϑοιμ᾽ Εἰ οἷς ΡΨ 1068 ἔοτί. ὕρκον.. ὃν 
1004 ἀποκχτείνει Α Ε΄, ἀποχτενεῖ ὦ. Β (γρ. ἀποκτείνει ὃ) ΟΡ 06 ὡς 
τάχιστα γῆς ἐκτὸς 1} 1006 δῆϑ᾽ ὁ 4 αῦ, δῆτα ΒΟΙΡῚ] λῆμον 
τησῦ. ἴῃ τλήμων ΒΒ. τλάμων Ο 1061 εἴσειμιν ΟΡ φεύγων Ρ 

1069 ξυνοικούρους 17, ξυνοικουροὺς (ὐ, συνοικουροὺς 4 Πα, συνοικουρ- 
γοὺς Β᾽)] κακῶν] δόμων ὙΥ1Δ]δτηονὺ 1010 ἔοτῦ. αἰαῖ" | χρίμπτει πρὸς 
ἧπαρ | δακρύον Ῥ| τ᾽ οτὰι. Ο 1011 κακός γε Α Εαῦ, κακός τε Β΄, }, 
κάκιστός τε Ο | φαίνομαι τεκόντι σοί Ἐ.. ΡΥΪῺΖ 1012 τότε δὴ ΒΟ 
προγινώσκειν 4 ΒΟΡῚ σ᾽ ἐχρῆν ΑΠασῦ, ἐχρῆν ΒΙΡ ι101486. γηρύ- 
σαισᾶε (αι Θχ 8118 πΐθτω [αούατα) οὖ μαρτυρήσατ᾽ τηαὖ. ἴῃ μαρτυρήσαιτ᾽ ἴ; 
γηρύσεσϑε οὐ μαρτυρήσετ᾽ 4α 06, γηρύεσϑε. . μαρτυρήσατ᾽ Π, γηρύσεσϑε 
οὐ μαρτυρήσατ᾽ Ρ 1076 ἀφϑόγγους Α | φεύγει Α | σαφῶς, Βουρύο ὁ 
ἔψὰ α΄, οατη 9]. σοφιστικῶς ὦ, οἷ. 56}0]. γρ. σοφῶς ἵν᾽ ἢ σοφιστικῶς, 
σαφῶς ὀδέθσὶ 1011 τόδ᾽ ὑεῖ τὸ δ᾽ οοἰθεὶ [| δεικνύει Β' (γρ. μηνύει 
δ) Ο 1019 πάσχομαι Οὐ 1082 μήτηρ Β (μῆτερ ὃ) 

Ἅ- Ἔ 
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ΘΗ. οὐχ ἔλξετ᾽ αὐτόν, δμῶες; οὐκ ἀκούετε 

πάλαι ἕενοῦσϑαι τόνδε προυννέποντά με; 1080 

ΙΠ. κλαίων τις αὐτῶν ἄρ᾽ ἐμοῦ τεϑίξεται" 
σὺ δ᾽ αὐτός, εἴ σοι ϑυμός, ἐξώϑει χϑονός. 

ΘΗ. δροάσω τάδ᾽, εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείσῃ λόγοις" 
οὐ γάρ τις οἶκτος σῆς μ᾽’ ὑπέρχεται φυγῆς. 

1Π. ἄραρεν, ὡς ἔοικεν᾽ ὦ τάλας ἐγώ" 1090 
ὡς οἶδα μὲν ταῦτ᾽, οἶδα δ᾽ οὐχ ὅπως φράσω. 
ὦ φιλτάτη μοι δαιμόνων “ητοῦς χόρη. 
σύνϑακε, συγκύναγε. φευξόμεσϑα δὴ 

κλεινὰς ᾿“ϑήνας. ἀλλὰ χαίρετ᾽, ὦ πόλις 
καὶ γαῖ᾽ ᾿Ερεχϑέως᾽ ὦ πέδον Τροιξήνιον, 109 
ὡς ἐγκαϑηβᾶν πόλλ᾽ ἔχεις εὐδαίμονα, 

χαῖρ᾽ ὕστατον γάρ 6᾽ εἰσορῶν προσφϑέγγομαι. 
ἴτ᾽ ὦ νέοι μοι τῆσδε γῆς ὁμήλικες, 
προσείπαϑ' ἡμᾶς καὶ προπέμψατε χϑονός" 

ὡς οὔποτ᾽ ἄλλον ἄνδρα σωφρονέστερον 1100 

ὄψεσϑε, κεί μὴ ταῦτ᾽ ἐμῷ δοκεῖ πατρί. 

ΒΥ ΡΗ. 

ΧΟ. ἢἦ μέγα μοι τὰ ϑεῶν μελεδήμαϑ᾽, ὅταν φρένας ἔλϑῃ. 
λύπας παραιρεῖ" 

ξύνεσιν δέ τιν᾽ ἐλπίδι κεύϑων 110ὅ 

λείπομαι ἔν τε τύχαις ϑνατῶν καὶ ἐν ἔργμασι λεύσσων" 

ἄλλα γὰρ ἄλλοθεν ἀμείβεται, ᾿ 

μετὰ δ᾽ ἵσταται ἀνδράσιν αἰὼν 

πολυπλάνητος αἰξεί. 1110 

1084 ἐξέλετ᾽ Β' οοτγ. Ὁ 108 τῶδε 1, (οοτΥ. })  προὐνέποντα ΒΟ 
1086 τεϑίξεται 4. γε ϑίξεται οδὐθυὶ 1088 τάδε Α, ἴογτί. τόδ᾽ 1089 
ὑπέρχεται «ΒΟ 1,0, ἐπέρχεται Α ΠΕ | ἴοντῦ. φρενός 1090 ἄρηρεν ὦ 1092 
κόρα «ΒΟΤΡ 1098 συνκύναγε Β΄, (συν ἴῃ τᾶ. 1), συγκύνηγε ΟἹ] 
φευξόμεσϑα 2. φευξόμεϑα , φευξούμεσϑα 4α, φευξούμεϑα ΕΒ 
1094 χαίρετ᾽, ὦ] Ῥογβοη, χαιρέτω 1ἸὈτὶ 1090 γᾶ ΑΕ | ἐρεχϑέος 4Ὁ 
(ω 5061 ὁ 801, ΟἹ) 1091 ὕστερον Β (γρ. ὕστατον Ὁ) Ο | σ᾽ οῳ. 4" 

1098 ὁμίλικες Ο 1099 προπέμψατ᾽ ἐκ Ηογνογάθῃ 1100 οὔποτ᾽ 
1,, 8604 οὔπο ἴῃ τῶ8. 501. 17. νο] 1 1101 ταῦτα τὠμῶ ὁ 1104 παρ- 
αινεῖ (Ὁ, παραίρει .1, (ΘοΥΥ. ἢ) 1101 ἕρμασι Β| λεύσων Α, βλέπων Β 
(λεύσσων ΒΌΡΘΥΒΟΥ, Ὁὴ) Ὁ 1108 ἄλλα, βουϊρύο ἡ ΒΌΡΕΙ α, Κ΄ | ἄλλοτ᾽ ΚΡ̓ 

1109 ἴστατ᾽ Β΄ οὐ 1,, 5864 ᾿ ἴῃ γῶ8. 501, 1, απ8δ τηϑητι8 οὔϊθμι ἀνδρά- 
σιν ἴῃ 188. ΒΟΥ, 1110 αἰεὶ «ΒΟ,ΙΡ ἀεὶ 4481, 
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| εἴϑε μοι εὐξαμένᾳ ϑεόϑεν τάδε μοῖρα παράσχοι, «υἰϊείτ. 
Ρ̓ τύχαν μετ᾽ ὄλβου. 

καὶ ἀκήρατον ἄλγεσι ϑυμόν᾽ 
δόξα δὲ μήτ᾽ ἀτρεκὴς μήτ᾽ αὖ παράσημος ἐνείη: 111ῦ 

| ῥάδια δ᾽ ἤϑεα τὸν αὔριον 
μεταβαλλομένα χρόνον αἰεὶ 
βίοτον εὐτυχοίην. 

ΒΓΌΡΗ. 
οὐκέτι γὰρ καϑαρὰν φρέν᾽ ἔχω τὰ παρ᾽ ἐλπίδα λεύσσων, 
ἐπεὶ τὸν ᾿Ελλανίας 1191 
φανερώτατον ἀστέρα γαίας 

εἴδομεν εἴδομεν ἔκ πατρὸς ὀργᾶς 

ἄλλαν ἐπ’ αἶαν ἱέμενον. 112ὅ 
ὦ ψάμαϑοι πολιήτιδος ἀκτᾶς, 

ὦ δούμ᾽ ὄρειος. ὅϑι κυνῶν 
ὠκυπόδων μέτα ϑῆρας ἔναιρεν 

Ζίκτυνναν ἀμφὶ σεμνάν. 1180 

οὐκέτι συξυγίαν πώλων ᾿Ενετᾶν ἐπιβάσῃ ΘΠ ΙΒὑγ. 
τὸν ἀμφὶ “ίμνας τρόχον 

κατέχων ποδὶ γυμνάδος ἵππου. 

μοῦσα δ᾽ ἄυπνος ὑπ᾽ ἄντυγι χορδᾶν 1188 

λήξει πατρῷον ἀνὰ δόμον" 

ἀστέφανοι δὲ κόρας ἀνάπαυλαι 

1111 μοι] μι Ρ΄] παράσχοις Οἱ 1114 ἀκήρατον 4 ΗΕ, ἀκήραον 17, 
᾿ἄγήραον Β' (γρ. ἀκήρατον ΒΌΡΘΥΒΟΥ. Ὁ) ΧΟΡ 1116 δὲ μήτ᾽ [,, 5884 η 
᾿ἴπ γᾶβ. σοΟΙΩΡ] γί ατη ΠΠ Θυυιτη 50Υ. ἢ ] ἂν παράσιμος Ο 1117 μετα- 
᾿βαλλομένη Ο΄, μεταβαλόμενα Ῥ | αἰεὶ ΑἸ, ἀεὶ οδἰοτὶ 1118 βίοτον 
᾿εὐτυχοίην) ΥΩ], βίον (βίω Β΄, ον βαρθοιβουῦ. δ) συνευτυχοίην [101] 
1120 τὰ παρ᾽ ἐλπίδα] Ηδτίαπρ, παρελπίδ, 4 Ε1,, παρὰ δ᾽ ἐλπίδα 
480 Ι λεύσσων 4 Ε΄ λεύσω Β (λεύσσων Ὁ) Ο, λεύσσω α,}Ὲ (λεύσσων 1) 

1121 ἐπὶ Α 1122 ἀστέρα γαίας] Ηδτίαπρ', ἀστέρ᾽ ἀϑήναις Α, ἀἁ. 
᾿ ἀϑήνας ΕΟΙ,Ρ, ἀ. ἀϑάνας Β (η ΒΌΡΘΥ ἀ 501. δ), ἀ. ἀϑήνης α 
119 ἰόμενον (ὐ, ἱέμενος Ῥ 1126 πολίτιδος Ῥ, ἴοτὺ. πολιάτιδος 
[1127 δρύμ᾽] 5οΥγρ5ὶ, δρυμὸς 0171 [ ὄριος Ο 1129 ὠκυπόδων μέτα... 
ἔναιρεν] ΒΙοταΒ6]4 (ϑεᾶς ἀο]ενῖς Βτγαποκ), ὠκυπόδων ἐπέβας (ἐπέβα 1, ΡῚ 
Δεᾶς μέτα... ἐναίρων 11ΌΥῚ 1180 δίκτυναν 481,. δίκτυν Ο | γοϑὺ 
δίκτυναν ΞιργδβοΥυ. γὰρ 1 1181 συξζυγία 4, συξυγίαν 1, συξυγία, 
᾿βουϊρίο ἂν βιρ6ῖ α,  | πώλων οχ πόλων ἴδοϊῦ 1 | ἐνετῶν Ο 1159 
λίμνης Ο 1184 γυμνάδος ἵππου) ΠοΙΒΙτα, γυμνάδας (σὰσ βιιροῖ δὰς 
[ ΒΟΥ. ἢ) ἔππους Ἰ1ῸΪ 1186 χορδᾶς α, 568 ς ἴῃ 188. Β0γ, αὐὖἑ 1186 λέξει 
“πατρώτον 1,, λήξει πατρῶον ταϑπτ5 βθουηάδ, 1187 κούρας Ρ 
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᾿“Πατοῦς βαϑεῖαν ἀνὰ χλόαν" 

νυμφιδία δ᾽ ἀπόλωλε φυγᾷ σᾷ 1140 
λέκτρων ἅμιλλα κούραις. 

ἐγὼ δὲ σᾷ δυστυχίᾳ δάκρυσι διοίσω 

πότμον ἄποτμον᾽ ὦ τάλαινα 
μᾶτερ. ἔτεκες ἀνόνατα᾽ φεῦ" 1146 

μανίω ϑεοῖσιν᾽" 

ἰὼ ἰὼ ξύγιαι Χάριτες, 

ποῖ τὸν τάλαν᾽ ἐκ πατρῴας 
γᾶς οὐδὲν ἄτας αἴτιον 

πέμπετε τῶνδ᾽ ἀπ᾽ οἴκων; 1180 

καὶ μὴν ὀπαδὸν ᾿Ιππολύτου τόνδ᾽ εἰσορῶ 
σπουδῇ δκυϑρωπὸν πρὸς δόμους ὁρμώμενον. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ποῖ γῆς ἄνακτα τῆσδε Θησέα μολὼν 

εὕροιμ᾽ ἄν, ὦ γυναῖκες; εἴπερ ἴστε, μοι 

σημήνατ᾽ " ἄρα τῶνδε δωμάτων ἔσω; 1186 
ΧΟ. ὅδ᾽ αὐτὸς ἔξω δωμάτων πορεύεται. 

ΑΓΙΓ. Θησεῦ, μερίμνης ἄξιον φέρω λόγον 

σοὶ καὶ πολίταις οἵ τ᾿ ᾿4ϑηναίων πόλιν 

ναίουσι καὶ γῆς τέρμονας Τροιζηνίας. 
ΘΗ. τί δ᾽ ἔστι; μῶν τις συμφορὰ νεωτέρα 1160 

δισσὰς κατείληφ᾽ ἀστυγείτονας πόλεις: 

ΑΓΙΓ. Ἱππόλυτος οὐκέτ᾽ ἔστιν, ὡς εἰπεῖν ἔπος" 

δέδορκε μέντοι φῶς ἐπὶ σμικρᾶς ῥοπῆς. 

1189 ἀνὰ χλόαν ΑΒ ᾺΒ (γρ. χϑόνα δαροιβοι. ὃ) Ο, ἀν᾽ ὕλαν 1, 
5604 ᾽ὔλαν ἴῃ γ85. 801. 1η. 8560., 1ἢ Τη8Υρ᾽. 501. γρ. χλόαν τὰ. ἰοτί., ἀνὰ Ρ 

1140. νυμφίδια 1) α1,}. νυμφιδίων ΝΥ ΔΚΘΗ6]4 | ἀπόλωλε 4. ἀπόλωλε 
λέχη ΒαΑΒΟΙΡ 1141 λέκτρ᾽ ἀνάμιλλα ἱ | κόραις ΟΡ 1144 
ἄποτμε τάλαινα 1,, ἄποτμον ὦ τάλαινα τὰ. βθουσπᾶδ 1145 ἀνόνατα 
ΑἸ, ἀνόνητα αΒ (γρ. αἰνότατα ϑαρογβου. ὃ) ΟἹ, Ῥ 1146 μὰν ἰὼ 
Α΄, μανίω ΟΘΥΘΥΙ (ἡ ΘΌΡΘΥ α 501. δ) 1147 ξύγιαι] Ὀιπάοχῇ, συξυγίαι 
110 ΥῚ 1148 ποῖ] 5011051, τί, 1111 | τάλαν Εἰ Ρὶ τάλπ 1,, αν δᾶ. τη. 
560,, τάλαιν᾽ 4 Βα (αν ϑρθυβου. αὐ) ΟἽ} πατρῴας ΒΟΙ, πατρίας ΑΗ 
“1. 1148 54. ἐκ πατρίας ἄτας τὸν οὐδὲν αἴτιον ὟΝ οἱ] 1149 γᾶς 
οτη. 7, "Ὁ), γᾶς τὸν δαᾷ. 1 1160 πέμπεται 4, ἴοτ᾽. πέμψετε | ἀπὸ τῶν 
οἴκων 1,, 5804 πὸ τῶν οἴκων ἸῺΥ 88. 801. 1161 ἡμιχ. ργδοῖ. ΒΟΙ,ΡῚ] 
ἱπολύτου (" 116598 4ΓΓ.} Τονῦ, γυδοθίαὺ ϑεράπων, οἷν. 1184 | ποῦ.. 
τόνδε Α, ποῖ... τῆσδε οοὐοτὶ 1160 τις] τι Ῥ 1102 οὐκ ἔστιν Ο 
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ΘΗ. πρὸς τοῦ; δι᾽ ἔχϑρας μῶν τις ἦν ἀφιγμένος, 

ὅτου κατήσχυν᾽ ἄλοχον ὡς πατρὸς βίᾳ; 116ὅ 
ΑΓΙΓΓ. οἰκεῖος αὐτὸν ὥλεσ᾽ ἁρμάτων ὄχος 

ἀραί τε τοῦ σοῦ στόματος, ἃς σὺ σῷ πατρὶ 

πόντου κρέοντι παιδὸς ἠράσω πέρι. 

ΘΗ. ὦ ϑεοὶ Πόσειδόν ϑ’., ὡς ἄρ᾽ ἦσϑ᾽ ἐμὸς πατὴρ 
ὀρθῶς, ἀκούσας τῶν ἐμῶν κατευγμάτων. 1110 

πῶς καὶ διώλετ᾽ ; εἰπέ" τῷ τρόπῳ Δίκης 
ἔπαισεν αὐτὸν ῥόπτρον αἰσχύναντά με; 

ΑΓΓ. ἡμεῖς μὲν ἀκτῆς κυμοδέγμονος πέλας 

ψήκτραισιν ἵππων ἐκτενίζομεν τρίχας 

κλαίοντες" ἦλθε γάρ τις ἄγγελος λέγων 117 
ὡς οὐκέτ᾽ ἐν γῇ τῇδ᾽ ἀναστρέψοι πόδα 

Ἵππόλυτος, ἐκ σοῦ τλήμονας φυγὰς ἔχων. 

ὃ δ᾽ ἦλϑε ταὐτὸν δακρύων ἔχων μέλος 
ἡμῖν ἐπ᾽ ἀκτάς᾽ μυρία δ᾽ ὀπισϑόπους 
φίλων ἅμ᾽ ἔστειχ᾽ ἡλίκων 8’ ὁμήγυρις. 1180 
χρόνῳ δὲ δή ποτ᾽ εἶπ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς γόων᾽ 
τί ταῦτ᾽ ἀλύω; πειστέον πατρὸς λόγοις. 
ἐντύναϑ' ἵππους ἅρμασι ξυγηφόρους. 

διῶες" πόλις γὰρ οὐκέτ᾽ ἔστιν ἥδε μοι. 

τοὐνθένδε μέντοι πᾶς ἀνὴρ ἠπείγετο, 1186 

καὶ ϑᾶσσον ἤ λέγοι τις ἐξηρτυμένας 

πώλους παρ᾽ αὐτὸν δεσπότην ἐστήσαμεν. 

μάρπτει δὲ χερσὶν ἡνίας ἀπ᾽ ἄντυγος, 
αὐταῖσιν ἀρβύλαιδσιν ἁρμόσας πόδα. 

καὶ πρῶτα μὲν ϑεοῖς εἶπ᾽ ἀναπτύξας χέρας" 1190 

1105 ἐκ πατρὸς, ΒΌΡΘΙΒΟΥ, ὡς τοῦ, ΒΒ, ἐκ πατρὸς Ψ 1166 αὐτῶν 
ὄλεσεν Ο ὥλεσεν Β΄, ] ἅρματος 1172 ῥδόπτον α | αἰσχύναντά με 
ΑΞαῳ ΟῚ, Ῥὶ αἰσχύναντ᾽ ἐμέ 4 Εὶ 1175 κλάοντες ΤΡ 1 ἦλϑε] ἧκε 
4. Πβ]δηπα 1116 ἀναστρέψοι ὦ Ῥ, ἀναστρέψει Ο1,, ἀναστρέφοι 4 ΕΒ 

1171 τλήμονος Ε΄, τλάμονας Ο 1118 ἦισϑε 4, ἦιλϑε 453 | ταυτὸν 
ΟΡ, ταυτὸ 1,, 568 ὃ ἴῃ γ88. 507. 1, ταὐτὸ γν6] ταυτὸ 4 Πα Β] φέρων Ῥ, 
ἔχων οδἰθτϊ, ἴοτῦ. ἠχῶν ν6] ρούϊπιβ ἀῶν 1179 ἀκτάς] ΚΙτοΠΠΟΙ͂, ἀκταῖς 
ΠΌΥ] | μυρίων ἰ 1180 ᾽ οτ". 1011, δα. ΜαΙΚΙαμα 1181 ἀποπλαχῦ εὶς 
α, ἀπαλλαγεὶς ϑαρογδβου. αἢ, ἀλλαχϑεὶς Ο 1182 τίπτ᾽ αὖτ᾽ α | ταῦϑ'᾽ 
ἀλύω πιστέον Β | πιστέον αι, πειστέον α 1188 ἐντύναϑ' Αἰ α Β, ἐν- 
τύνεϑ᾽ ΟἹ, | ξυγαφόρους Ρ 1186 λέγει τις ΒΟΡ, λέγοι τις οΘίθρυῖ, 
ἔοτύ, λόγοισιν  ἐξηρτημένας Ὁ 1189 αὐταῖς ἐν Δ ΙΟΚΘΏΔοΥ | ἀρβύλλη- 
σιν Ο, ἀρβύλῃσιν α, ἀρβύλησισ Ῥ] πόδας ΟἿ, πόδα οθἴθοΥ] 1190 ϑεοῖς 
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Ζεῦ, μηκέτ᾽ εἴην, εἰ κακὸς πέφυκ᾽ ἀνήρ᾽ 
αἴσϑοιτο δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἀτιμάζει πατὴρ 
ἤτοι ϑανόντας ἢ φάος δεδορκότας. 

κἀν τῷδ᾽ ἐπῆγε κέντρον ἐς χεῖρας λαβὼν 

πώλοις ὁμοκλῇ᾽ πρόσπολοι δ᾽ ὑφ᾽ ἅρματος 119 
πέλας χαλινῶν εἱπόμεσϑα δεσπότῃ 

τὴν εὐθὺς άργους κἀπιδαυρίας ὃδόν. 

ἐπεὶ δ᾽ ἔρημον χῶρον εἰσεβάλλομεν, 
ἀκτή τις ἔστι τοὐπέκεινα τῆσδε γῆς 
πρὸς πόντον ἤδη κειμένη Σαρωνικόν. 1200 

ἔνϑεν τις ἠχὼ χϑόνιος ὡς βροντὴ Ζιὸς 

βαρὺν βρόμον μεϑῆκε, φρικώδη κλύειν" 

ὀρϑὸν δὲ κρᾶτ᾽ ἔστησαν οὖς τ᾽ ἐς οὐρανὸν 
ἵπποι" παρ᾽ ἡμῖν δ᾽ ἦν φόβος νεανικχὸς 

πόϑεν ποτ᾽ εἴη φϑόγγος. ἐς δ᾽ ἁλιρρόϑους 120ὅ 
ἀκτὰς ἀποβλέψαντες ἱερὸν εἴδομεν 

κῦμ᾽ οὐρανῷ στηρίζον, ὥστ᾽ ἀφῃρέϑη 

Σκιρωνίδ᾽ ἄκραν ὄμμα τοὐμὸν εἰδορᾶν᾽ 
ἔκρυπτε δ᾽ ᾿Ισϑμὸν καὶ πέτραν ᾿Α4σκληπιοῦ. 
κἄπειτ᾽ ἀνοιδῆσάν τε καὶ πέριξ ἀφρὸν 1210 

πολὺν καχλάξον ποντίῳ φυσήματι 

χωρεῖ πρὸς ἀκτάς, οὗ τέϑριππος ἦν ὄχος. 
αὐτῷ δὲ σὺν κλύδωνι καὶ τρικυμίᾳ 
κῦμ᾽ ἐξέϑηκε ταῦρον, ἄγριον τέρας. 

οὗ πᾶσα μὲν χϑὼν φϑέγματος πληρουμένη 121 

ΟΡ, ϑεοὺς ΑΗἶα, οτὰα. ΒΒ, ϑαρουϑβου. ὃ 1194 ἐπῆγεν 4, ἐπεῖγε ΟΡ 
(ἐπῆγε 9) 1 ἴον. ἐν χερσὶν [ βαλών Β (λαβών Ὁ) 119ὅ πώλους 45 
(πώλοις Ὁ) ὁμοκλῇ] δβουϊρβὶ, ὁμαρτῇ 1011 ὑφ᾽ ἅρματος Ὁ, ἐφάσκομε 
Α΄. ἐφ᾽ ἄρματος 4538, ἐφ᾽ ἄρματι Πα 1196 εἱπόμεϑα ΒΒ οὐ τυυΐ. 
ἴη εἱπόμεσϑα 7 1191 εὐϑὺς) οἷν. Ῥῃού. ρΡ. 82, 12 5. ν. εὐθὺ Λυκείου" 
ες καὶ Εὐριπίδης οὐκ ὀρθῶς" τὴν εὐθὺς Ἄργους κἀπιδαυρίας ὁδόν. 
1198 χῶρον «1, Γ᾽, χῶραν 4, χώραν ΑΗ οὐ ταῦ. ἴῃ χῶρον ΒΒ 1200 κει- 
μένην Ε΄ ] σαρρωνικόν 7, 1201 ἠχὴ Νδυοκ, τηϑ]1τὰ ἀχὴ | φωνὴ διὸς Ρ 

1208 ὀρϑήν τε ΟἹ ὀρϑόν τε ΤΡ τ᾽ 681, δ᾽ ΑΕ ΑΡῚ ἐς 'ὰ 4 α 
1204 τ᾽, ΒΌΡΘΥΒΟΥ., δ᾽, Ο 1205 δ᾽ οχ. ΟΓ΄)'΄, 1208 Σκειρωνίδ᾽ ἄκραν] 

ΚγοΠο" (ἄκρας 1280), σκείρωνος (σκίρωνος ὁ, οἷν. Ο. 1. 1128, σκείρ- 
ρῶνος 1) ἀκτὰς (δ᾽ ἀκτᾶς 4, ἴῃ 1, ἀκ ΥΘΒΟΥ, ν6] οχ αὖ ΟΟΥΤ. 1. 8560.) 

10} 1209 πέτρας Ο 1211 καχλάξζον] ἴογτί. παφλάξον | πόντω 
(ποντίω }) 1218 συγκλύδωνι Α 1214 ἐξέϑηκεν Α 1215 ον, 
πᾶς μὲν αὐλὼν... πληρούμενος ] φϑέγγματος Α 

τωι υπό, : 
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ο΄ φριχῶδες ἀντεφϑέγγετ᾽, εἰσορῶσι δὲ 

κρεῖσσον ϑέαμα δεργμάτων ἐφαίνετο. 
εὐθὺς δὲ πώλοις δεινὸς ἐμπίπτει φόβος" 
καὶ δεσπότης μὲν ἱππικοῖσυιν ἤϑεσιν 

| πολὺς ξυνοικῶν ἥρπασ᾽ ἡνίος χεροῖν. 1220 

ἕλκει δὲ κώπην ὥστε ναυβάτης ἀνὴρ 
ἱμᾶσιν ἐς τοὔπισϑεν ἀρτήσας δέμας" 

αἱ δ᾽ ἐνδακοῦσαι στόμια πυριγενῆ γναϑμοῖς 
βίᾳ φέρουσιν, οὔτε ναυκλήρου χερὸς 

οὔϑ'᾽ ἱπποδέσμων οὔτε κολλητῶν ὄχων 1990 
μεταστρέφουσαι. κεἰὶ μὲν ἐς τὰ μαλθακὰ 
γαίας ἔχων οἴακας εὐϑύνοιν δρόμον. 

προυφαίνετ᾽ ἐς τοὔμπροσϑεν ὥστ᾽ ἀναστρέφειν 
ταῦρος φόβῳ τέτρωρον ἐκμαίνων ὄχον᾽ 

εἰ δ᾽ ἐς πέτρας φέροιντο μαργῶδαι φρένας, 1280 

σιγῇ πελάξων ἄντυγι ξυνείπετο 

ἐς τοῦϑ᾽ ἕως ἔσφηλε κἀνεχαίτισεν, 
ἁψῖδα πέτρῳ προσβαλὼν ὀχήματος. 

σύμφυρτα δ᾽ ἦν ἅπαντα᾽ σύριγγές τ᾽ ἄνω 
τροχῶν ἐπήδων ἀξόνων τ᾽ ἐνήλατα, 128 

αὐτὸς δ᾽ ὃ τλήμων ἡνίαισιν ἐμπλακεὶς 

δεσμὸν δυσεξήνυστον ἕλκεται δεϑείς. 

σποδούμενος μὲν πρὸς πέτραις φίλον κάρα 

ϑραύων τε σάρκας. δεινὰ δ᾽ ἐξαυδῶν κλύειν" 

1216 ἀντεφϑέγγετ᾽ Εἰ α ΟΡ, ἀντιφϑέγγετ᾽ [,, ἀντεφϑέγξατ᾽ Α οὐ 
Πμγιβὺ. ραὺ. 868 1217 ϑέαμα κἈρεῖσσον ὀμμάτων ΟΠτδύ. ρϑύ. 859 
1218 ἐνπίτνει 4 ἐνπίπτει 43, ἐμπίπτει οοὐθυὶ 1219 δεσπόταις ταύὺῦ. 

πὶ δεσπότης Β | ἱππικοῖσιν] Ν᾽ ΔΙΟΚΘΠΒοΥ, ἱππικοῖς ἐν ΠΥ] 1220 συν- 
γκῶν Α| ἡνία Ο 1221 κώπαν Οὐ 1228 αἵδ᾽ ΒΙ1Ι,Ρ] πυρηγενῆ α 
τυριγενῆ α",͵ πυργενῆ Η. ΝΟΙΓ | γναϑμοῖς 4 Ε΄, γνάϑοις ΒΟΤΡ 
ἰ22ὅ όχον Α, ὄχον τυσΐ. ἴῃ ὄχων Ο 1226 ἐς ἴὰθ Μα 1221 οἴακας 
4 Β, οἴηκας α Ο1,} εὐϑύνοι ΑΕ α, ἰϑύνοι ΒΟ, ἰϑύνοι (οι 1ῃ τ88.) 
ἵ, ἰϑύνη Ρ 1228 εἰς τοὔμπροσϑεν α], Ῥ, εἰς τὸ πρόσϑεν 4 ΕΒ, εἰς 
τοὔπισϑεν Ο΄, ἴοτῦ. ἐκ τοῦ πρόσϑεν (ἐκ τοὔμπροσϑεν 'ΓΤΟΌΓΗΙΘΥ) 1280 
εἰς δ᾽ εἰς πέτραν Εἰ | πέτρας Βὶ αν Β0ρΠΎ7801. ὃ 1281 σιγῇ] 1οτῦ. 
λρίμη 1282 χἀναιχαίτισεν ταυῦ. ἴῃ κἀνεχαίτισεν Ο, κἀναχαίτισεν 1) 
1.933 ἔοσί. πέτρᾳ 1284 τὴ ἤπηο νϑύϑτῃ ἀθϑιηϊῦ 4 1237 δυσεξή- 

"υστον) Ηραίῃ, δυσεξήνυτον Ἰ101Ἰ (δυσεξέλικτον ΞΌΡΘΙΒοΥ. ὃ, δυσεξίωτον 
αὖ να. Ρ' δυσεξήνυτον }) 1238 σποδώμενος τααῦ. ἴῃ σποδούμενος {, 
ἐὸν οἵη. α΄ | πέτραις α΄, πέτρας ΒΙΡ 1289 τε] ΕἸ]τηβΊ θυ, δὲ 
ἴθγ] [ σάρκα Β (σάρκας δ) 
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στῆτ᾽, ὦ φάτναισι ταῖς ἐμαῖς τεϑραμμέναι, 1240 
μή μ’ ἐξαλείψητ᾽ ̓  ὦ πατρὸς τάλαιν᾽ ἀρά. 
τίς ἄνδρ᾽ ἄριστον βούλεται σῶσαι παρών; 

πολλοὶ δὲ βουληϑέντες ὑστέρῳ ποδὶ 
ἐλειπόμεσϑα. χὼ μὲν ἐκ δεσμῶν λυϑεὶς 

τμητῶν ἱμάντων οὐ κάτοιδ᾽ ὅτῳ τρόπῳ 124 
πίπτει βραχὺν δὴ βίοτον ἐμπνέων ἔτι" 
ἵπποι δ᾽ ἔκρυφϑεν καὶ τὸ δύστηνον τέρας 
ταύρου λεπαίας οὐ κάτοιδ᾽ ὅπου χϑονός. 
δοῦλος μὲν οὖν ἔγωγε σῶν δόμων, ἄναξ, 
ἀτὰρ τοσοῦτόν γ᾽ οὐ δυνήσομαί ποτε 1280 

τὸν σὸν πιϑέσϑαι παῖδ᾽ ὅπως ἐστὶν κακός, 
οὐδ᾽ εἰ γυναικῶν πᾶν κρεμασϑείη γένος 

καὶ τὴν ἐν Ἴδῃ γραμμάτων πλήδειέ τις 

πεύκην, ἐπεί νιν ἐσθλὸν ὄντ᾽ ἐπίσταμαι. 

ΧΟ. αἰαῖ κέκρανται συμφορὰ νέων κακῶν, 1288 

οὐδ᾽ ἔστι μοίρας τοῦ χρεών τ᾽ ἀπαλλαγή. 

ΘΗ. μίδει μὲν ἀνδρὸς τοῦ πεπονϑότος τάδε 
λόγοισιν ἤἥσϑην τοῖσδε" νῦν δ᾽ αἰδούμενος 
ϑεούς τ᾽ ἐκεῖνόν 8’, οὕνεκ᾽ ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ, 
οὔϑ᾽ ἥδομαι τοῖσδ᾽ οὔτ᾽ ἐπάχϑομαι κακοῖς. 1260 

ΑἍΓΓ. πῶς οὖν; κομίξειν ἢ τί χρὴ τὸν ἄϑλιον 
δράσαντας ἡμᾶς σῇ χαρίξεσϑαι φρενί; 

φρόντιζ᾽ " ἐμοῖς δὲ χρώμενος βουλεύμασιν 

οὐκ ὠμὺς ἐς σὸν παῖδα δυστυχοῦντ᾽ ἔσῃ. 
ΘΗ. κομίξετ᾽ αὐτόν, ὡς ἰδὼν ἐν ὄμμασιν 126 

1240 τεϑραυμένα Β (τεϑραμμέναι Ὁ 1241 ἀραὶ Ρ 1244 ἐλιπό- 
μεσϑα ὃ | χ᾽ ὁ Β (οοΥτ. Ὁ) 124 κατεῖδ᾽ Ο᾽ (ἰοτῦ. κατεῖδον ᾧ)  ὅτω τῶ 1, 
1246 πίπτει] [οτὺ. τείνει [ δὴ ΕΒ Ο, δὲ 1,, οτα. αῬ (δὴ δα. αὖ | προσ 
πνέων (Ο 1241 ἔκρυφϑε (' ἴῃ Ἰ1ὐὰγ8) Β | τέρας Ε΄ Βι. κάραα ΠΡ 1248 
ταῦρον ἢ] λεπραίας α, λεπτίας Ο] ὕπου Β61,, ὅπη ΒΒ, ὅποι ὁ (οὖ αϑ). 
ὅπως Ῥ 1280 αὐτὰρ Ο᾽] γ᾽ Εἶα, οτα. ΒΟΙΡ 1281 τὸ σὸν Εἶα ] παῖδα 
ὡς ΟἽ ἔστι ΒΟὃ᾿' 1268 τὴν α, ας ϑΌροΥΒοΥ. α [ ἐν οὰὺ. αὁὃἴἪὅὅἔ͵ 1284 
πεύκην ὦ, ας ΒΌΡΘΙΒΟΥ. αἢ [ νιν Πα Β, μιν ΟΡ 1255 συμφορὰ] 
Ε]ΤΉ5]ο νυ, συμφοραὶ 111] 1200 οὐδέ τις μοίρας Ο 1251--Θ0 1ῃ 188. 
ἀποΥ πὶ γΘΥΒιιπ τη 501, 1, ᾿ῦῳ αὖ ἄπο βρδθϊαχη ἀμῖτι5 Θαρθαπῦ 1257 ῥδὺ- 
βΒοηδθ. ποίδιη οἵη. (ὐ [| τάδε αὶ (ό ϑαροιβοῖ. Ὁ) 61... τόδε Ηὶ 
1209 τ᾽ οἵη. Μ᾽ ΒΕ | τ᾽ οὔνεκ᾽ Β' (ὃϑ᾽ οὕνεκ᾽ Ὁ) 1260 τοῖδ᾽ ὁοΥΥ. ἴῃ 
τοῖσδ᾽ 1 | ἐπάχϑομαι ΤΠ αν, ἀπέχϑομαι ΒΙῬ 1201 ἴοτύ. τί οὖν 
1204 παῖδα] πόδα 
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τὸν τἄμ᾽ ἀπαρνηϑέντα μὴ χρᾶναι λέχη 

λόγοις τ᾽ ἐλέγξω δαιμόνων τε συμφοραῖς. 

ΧΟ. σὺ τὰν ϑεῶν ἄκαμπτον φρένα καὶ βροτῶν 
ἄγεις, Κύπρι" σὺν δ᾽ 

ὁ ποικιλόπτερος ἀμφιβαλὼν 1210 

ἀρκυστάτῳ πτερῷ. 
ποτᾶται δ᾽ ἐπὶ γαῖαν εὐάχητόν 9’ 

ἁλμυρὸν ἐπὶ πόντον. 
, 3) .9) εξ ’ ,ὕ 

φλέγει δ᾽ Ἔρως, ᾧ μαινομένα κραδίᾳ 

πανὸν ἐφορμάδῃ 191 

χρυσοφαῆ, 
φύσιν ὀρεδσκόων 

σκυλάκων πελαγίων ϑ᾽ ὅσα τε γᾶ τρέφει 
ψ 3 ς 5 3 , τά τ ἄξλιος αἰϑόμενα δέρκεται., 

ἄνδρας τε" συμπάντων βασιληίδα τιμάν, 1280 

Κύπρι, τῶνδε μόνα κρατύνεις. 

ΑΡΤΈΜΙΣ. 

σὲ τὸν εὐπατρίδαν Αἰγέως κέλομαι 
παῖδ᾽ ἐπακοῦσαι" 

“ητοῦς δὲ κόρη σ᾽ ΄άρτεμις αὐδῶ. ἃ 128ὅ 
Θησεῦ. τί τάλας τοῖσδε συνήδῃ. 

παῖδ᾽ οὐχ ὁσίως σὸν ἀποχτείνας., 

1206 ροϑὺ 1267 παροὺ ἹΒ 1267 τ᾽ οἵη. 1 Β 1268 [οτὺ. βροτοὺς 
1269 κύπρις Ῥ΄ σὺν σοὶ δ᾽ ΟΓ'. 1271 ἀρκυστάτῳ] 50Υ1081, ὠκυτάτῳ Ἰ1Ὀ1] 
πτερῶ [,, 5864 ὥ ὁοχΧ 8118 110. ΘΟΟΥΤ. τη. 8566. 1212 ποτᾶται, ϑογὶρίο ὦ 

ΟΒΌΡΟΙ ο, Κ᾿ | δ᾽ οτν. Β| δὲ γαῖαν ὥοΙα]6Ὺ 1214 φλέγει Β, γρ. ϑέλγει, 

“Ὁ».... δ... ὔΠΕᾺΡ᾿ Ὸ 

ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ὃ, ϑέλγει Εἰ α ΟἹ, Ἔρως ἀο]οῦ 61 416υ | ᾧ] ἴοτί. οὗ | κραδίᾳ] 
ΑἸάϊπα, καρδίᾳ Π1ΌΥ] 1217ὅ ἐφορμάσῃ α11,, ἐφαρμόσει Β' (ορ οὖ σῇ 
ΒΌΡΘΥΒΟΙ. ὃ), ἐφορμάδει 10 οὔ βουιρίο ἡ βϑᾶρον ἁ ἢ 1915 5ᾳ. πανὸν 
ες χρυσοφαῆ] 5011081, πτανὸς (πανὸς 6). . χρυσοφαής 1101 1277 ὀρε- 
σχόων 1,, ὁρεσκῴων ν6] ὀρεσκώων οδἰρτϊ 1278 σκυλάκων, ΒοΙΙρΡΐο ε 
ΒΌΡΘΙ υ, 8, σκύμνων ὙΥδταονὺ | πελαγέων Βα 1219 τά τ᾽] ΒΟΥΡΒΙ, 
τὰν ἸἰὈν] | ἀέλιος ΒΟ, ἅλιος Εα1,}] αἰϑόμενα] βοτῖρδὶ, αἰϑομέναν ΕΠ, 

᾿ αἰϑόμενος α Β (ην Βαρογβου. Ὁ) ΟΓ.Ῥ 1280 ἀνδρῶν ὃ | συμπάντων] 
σὺ πάντων Ο] ροβὺ συμπάντων Βεαθεπὺ δὲ Β1,, τε Πα, γε Ῥ, ἀο]ονηῦ 

Βιπαουτῇ | βασιλήδα Ῥ 1281 χύπρι Ῥ, 5684 ἐ 884. } οὐ βυριδ προ 8]1- 
Ι 

Ι 
: 

αα1α ΘΥΘΒΌΙΩ 1282 εὐπατρίδα Β (ν δαά. Ὁ), εὐπατρίδην Βαγο]ά 
χέλλομαι Βα" ΒΟ 1286 κόρη οτι. (ὐ [| αὐδῶ οὖ ἴπ τὰϑ. Οὐ, αὐδᾷ 
Βα ΓΡ 1287 ὁσίων Ῥ ΟΟΥΥ. ᾿ 
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ψευδέσι μύϑοις ἀλόχου πεισϑεὶς 
ἀφανῆ; φανερὰν δ᾽ ἔσχεϑες ἄτην. 

πῶς οὐχ ὑπὸ γῆς τάρταρα κρύπτεις 1290. 
᾿δέμας αἰσχυνϑείς, 

ἢ πτηνὸς ἄνω μεταβὰς βίοτον 

πήματος ἔξω πόδα τοῦδ᾽ ἀπέχεις; 
ὡς ἔν γ᾽ ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν οὔ δοι 

κτητὸν βιότου μέρος ἐστίν. 129ὅ 

ἄκουε, Θησεῦ. σῶν κακῶν κατάστασιν" 

καίτοι προκόψω γ᾽ οὐδέν, ἀλγυνῶ δέ δε. 

ἀλλ᾽ ἐς τόδ᾽ ἦλθον, παιδὸς ἐκδεῖξαι φρένα 

τοῦ σοῦ δικαίαν, ὡς ὑπ᾽ εὐκλείας ϑάνῃ. 
καὶ σῆς γυναικὸς οἶστρον ἢ τρόπον τινὰ 1809 
γενναιότητα " τῆς γὰρ ἐχϑίστης ϑεῶν 

ἡμῖν, ὅσαισι παρϑένειος ἡδονή, 

δηχϑεῖδα κέντροις παιδὸς ἠράσϑη σέϑεν. 

γνώμῃ δὲ νικᾶν τὴν Κύπριν πειρωμένη 
τροφοῦ διώλετ᾽ οὐχ ἑκοῦσα μηχαναῖς, 1806 

ἣ σῷ δι᾽ ὅρκων παιδὶ σημαίνει νόσον. 

ὃ ὁ᾽, ὥσπερ ὧν δίέκαιος, οὐκ ἐφέσπετο 
λόγοισιν, οὐδ᾽ αὖ πρὸς σέϑεν κακούμενος 
ὅρκων ἀφεῖλε πίστιν, εὐσεβὴς γεγώς. 

1288 ἀλόχου πεισϑεὶς ΠΕ], πεισϑεὶς ἀλόχου ΒΟῚ, Ρ (ἃ6 α ποῃ οοη- 
βύε) [1288 5α. ἔογί. ψευδέσι μύϑοις δ᾽ ἀλόχου πεισϑεὶς ἀφανῆ φανερὰν 
ἔσχεϑες ἄτην 1289 ἀφανῆ, ΒογΙρίο ὥς 5Βαροτ ἢ, 1, | ἔσχεϑες] Μαγκ]απᾶ, 
ἔσχες Ἰ1ΌΥῚ (ἔχεις 1) ἄταν Πα 1290 πῶς δ᾽ ὑπὸ γῆς τάρταρον Β (α 80- 
ΡΟΥ ον 507. ὃ) 1292 πτηνὸν ΝΔΙΟΚΘΗΒΘΙ 1298 τοῦδ᾽] ὙΥΔΚοΗθΙα, 
τόνδ᾽ 11011 (οτ. «6 | ἀπέχεις Ο οὐ οὐτὰ γρ. ἀνέχεις, ἵν᾽ ἡ ἀναφέρεις, 
ἀνάγεις Π], ἀνέχεις α (΄(ῃ τηᾶΙρ. Ρ]. ἀναφέρεις) Β (γρ. ἀπέχεις ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 
δ) ΠΡ 1294 ἕν γ᾽ Μυβρτᾶνθ, ἔν τ᾽ εὐ, ἐν «Β ΟἹ, Ῥ, ἐν τοῖς ἴ  ἀγα- 
ϑοῖσι τηαῦ. ἴῃ ἀγαθοῖς 7 129 οπι. ΕἸ, δᾶ. Ε5 1298 παιδὸς οτῃ. ( 

1299 ϑάνοι ΤΡ 1800 καὶ τῆς 6] οἶστρον καὶ σῆς γυναικὸς ἢ ΕΒ | 
οἶστρε Ῥ οἶστρον γ, δ οἶστρον ἴῃ ταᾶῦρ. ὐπούαν! γρ. ψεῦστιν ἤγουν 
τὴν ψευδολόγον ὦ τόπον ΟΟΥΤ. ἴῃ τρόπον Β 1801 γενναιότατα Ῥ΄' 
τῆς γὰρ ἐχϑίστης ταυῦ. ἴῃ τοῖς γὰρ ἐχϑίστοις α 1802 ὅσαις Τ' ὕὅσαισι 
Ρ, ὅσοισι (Δ]οὐ] 1803 δηχϑεῖσα αὐ Ῥ, δηχϑεῖσαν, ΒογΠρίο « ΒΌΡΘΙ ἢ, 
"), διχϑεῖσα Β, δηχϑεῖσα 1,), 8564 Ἢ 6Χ δὲ ΟΟΥΥ. 1 γ6] ἢ 1801 ὃ δ᾽ 
α(΄, ὡς δ᾽ Τῇ, ὅδ᾽ ΒΙῬΟ } ὥσπερ οὖν δίκαιον 1}, ὥσπερ ὧν δίκαιος 
α 6, ὡς ἀνὴρ δίκαιος Ο. ΒαΒομΘ | ἐφέσπετο α ΒΟ, ἐφείπετο ΕἸ, ἐπ- 
ἕσπετο ΤΡ 



ΙΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ 61 

ἣ δ᾽ εἰς ἔλεγχον μὴ πέσῃ φοβουμένη 1810 
ψευδεῖς γραφὰς ἔτευξε καὶ διώλεσεν 

δόλοισι σὸν παῖδ᾽. ἀλλ᾽ ὅμως ἔπεισέ δε. 

ΘΗ. οἴμοι. 

᾿.» δάκνει ὅδε. Θησεῦ, μῦϑος; ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος. 

τοὐνθένδ᾽ ἀκούσας ὡς ἂν οἰμώξης πλέον. 

ἄρ᾽ οἶσϑα πατρὸς τρεῖς ἀρὰς ἔχων σαφεῖς; 1818 
ὧν τὴν μίαν παρεῖλες, ὦ κάκιστε σύ. 
ἐς παῖδα τὸν σόν, ἐξὸν εἰς ἐχϑρόν τινα. 

πατὴρ μὲν οὖν σοι πόντιος φρονῶν καλῶς 
ἔδωχ᾽ ὅσονπερ χρῆν. ἐπείπερ ἤνεσεν᾽ 

σὺ δ᾽ ἔν τ᾽ ἐκείνῳ κἀν ἐμοὶ φαίνῃ κακός, 1820 
ὃς οὔτε πίστιν οὔτε μάντεων ὕπα 
ἔμεινας οὐδ᾽ ἤλεγξας, οὐ χρόνῳ μακρῷ 
σκέψιν παρέσχες. ἀλλὰ ϑᾶσσον ἤ σε χρῆν 

ἀρὰς ἐφῆκας παιδὶ καὶ κατέκτανεο. 

ΘΗ. δέσποιν᾽, ὀλοίμην. 4}. δείν᾽ ἔπραξας, ἀλλ᾽ ὅμως 1358 

ἔτ᾽ ἔστι καί σοι τῶνδε συγγνώμης τυχεῖν᾽ 

Κύπρις γὰρ ἤϑελ᾽ ὥστε γίγνεσϑαι τάδε. 
πληροῦσα ϑυμόν. ϑεοῖσι δ᾽ ὧδ᾽ ἔχει νόμος᾽ 
οὐδεὶς ἀπαντᾶν βούλεται προϑυμίᾳ 
τῇ τοῦ ϑέλοντος. ἀλλ᾽ ἀφιστάμεσϑ᾽ ἀεί. 1880 

ἐπεὶ σάφ᾽ ἴσϑι. Ζῆνα μὴ φοβουμένη 

οὐκ ἄν ποτ᾽ ἦλϑον ἐς τόδ᾽ αἰσχύνης ἐγὼ 
ὥστ᾽ ἄνδρα πάντων φίλτατον βροτῶν ἐμοὶ 
ϑανεῖν ἐᾶσαι. τὴν δὲ σὴν ἁμαρτίαν 

1510 ἥδ᾽ 7 πέσοι ΒΙονηῆθ] ἃ 1811 ἔτευξε αὖ νΙΠθέμγ, 151 θϑὺ 
ἔταξε, Τ᾽ ἔγραψε οοὐθυῖ 19:19 παῖδ᾽ (δ᾽ ἴῃ γ85.) 1), 1818 οἴμοι αἴ 

αἴ αἴ αἴ αἴ Ο΄Ἴ͵ ϑησεῦ οι. Ρ 1814 οἰμώξης 1,, 568 ἧς ΟΟΥΥ. νο6] 
Ὑ6807: ἰ, οἰμώξῃ Ρ 1815 ἄχϑ᾽ οἶσϑα 6] ἔχων σαφεῖς Ε΄, σαφεῖς ἔχων 
δοίου! (ἔχειν ΟἹ 1811 ἐχϑρῶν ὃ (οὐ ἘΠΙ516Υ) 1818 φρονῶν 1, 
Βα ὁ 6ΘΧ ε (ΟΥ̓. τι. 5θουπαα 1819 χρῆν 1,9}, ἐχρῆν Εα ΒΟ] ἤνεσε 
ΒΟ 1820 κέν ἐμοὶ Β 1821 μάντεως Εαβίδῃ. ἴῃ Π, Ῥ. 488 

1822 οὐδ᾽ αΟἹΡ, οὐκ ΕΒ] μακρῶ χρόνω Β 1828 παρέσχες Εα ΒΟ, 
γ᾽ (πὶ 110. ΡῚ ἔνειμας 1}, οἷν. Ἐπδέαίῃ. 1. 1. σε χρῆν Γ,, σ᾽ ἐχρῆν ο6- 
ἼΘΙ 1824 ἐφῆκας Ο΄, ἀφῆκας οοἴου! [ κατέχτανας [1 1828 ὀλοί- 
'μαν ΠΕ": 1826 ἔνεστι Ε΄ 1 σοι καὶ (΄, καὶ σοὶ οδἰου!, σοὶ κἀκ Νϑαοὶς 

1521 γίνεσϑαι ΟἿ, | τάδε ΟἿ, (ά ἴπ τὰ8.) , τόδε Εα Β 1880 γρ. 
μέλλοντος αϑ ἀφιστάμεσϑ'᾽ 15, 564. εσ ὙΘ50Υ. ν6] οουν. ἰ, ἀφιστάμεϑ᾽ Εὶ 
1381 οἶσϑα 1,, ἴσϑι οοἰουὶ 1888 ἐμοὶ βροτῶν ΟΓΡ 
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τὸ μὴ εἰδέναι μὲν πρῶτον ἐκλύει κάκης" 133 
ἔπειτα δ᾽ ἡ ϑανοῦσ᾽ ἀνήλωσεν γυνὴ 
λόγων ἐλέγχους ὥστε σὴν πεῖσαι φρένα. 
μάλιστα μέν νυν σοὶ τάδ᾽ ἔρρωγεν κακά, 
λύπη δὲ κἀμοί" τοὺς γὰρ εὐσεβεῖς ϑεοὶ ᾿ 

ϑνήσκοντας οὐ χαίρουσι" τούς γε μὴν κακοὺς 138: 

αὐτοῖς τέκνοισι καὶ δόμοις ἐξόλλυμεν. 

ΧΟ. καὶ μὴν ὃ τάλας ὅδε δὴ στείχει, 7 

σάρκας νεαρὰς ξανϑόν τε κάρα : 
διαλυμανϑείς. ὦ πόνος οἴκων, Ι 
οἷον ἐκράνϑη δίδυμον μελάϑροις 1346 
πένϑος ϑεόϑεν καταληπτόν. 

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ. 

αἰαῖ αἰαῖ" 

δύστηνος ἐγώ. πατρὸς ἐξ ἀδίκου 

χρησμοῖς ἀδίκοις διελυμάνϑην. 

ἀπόλωλα τάλας, οἴμοι μοι. 1860 

διά μου κεφαλῆς ἄσσουσ᾽ ὀδύναι, 

κατὰ δ᾽ ἐγκέφαλον πηδᾷ σφάκελος. 
δχές, ἀπειρηκὸς σῶμ᾽ ἀναπαύσω. 
ἌΣ τὴς ὃ ἢ 
ὦ στυγνὸν ὄχημ᾽ ἵππειον, ἐμῆς 1866 
βόσκημα χερός, 

διά μ᾽’ ἔφϑειρας, κατὰ δ᾽ ἔκτεινας. 

φεῦ φεῦ" πρὸς ϑεῶν, ἀτρέμας, δμῶες, 

1880 μὴ ᾿δέναι Ρ 1886 ἐπεὶ τάδ᾽ Ῥ΄Ί ϑανοῦσα σ᾽ τηυῦ. 'ἱπ ϑὰ- 
νοῦσ᾽ Β| ἀνήλωσεν] ἘΠ]ΠτηΒΙΘγ, ἀνάλωσεν 1107] (ἀνάλωσε ΒΟ, ἀνάλωσεν ὃ) 

1381 λόγων ἐλέγχους α ΒΟ λόγων ἐλέγχουσ᾽ Εἰ αὑ, λόγοις ἐλέγχουσ᾽ 
1,., ἴοτι. δέλτων ἐλέγχους 1388 μὲν νῦν σοὶ Πα, μέν σοι νῦν Β, 
νῦν σοὶ (οἴη. μὲν) Τ, νῦν δὴ σοὶ 1, τά γ᾽ {1,| ἔρρωγε Β . 1889 86. 
τῶν γὰρ εὐσεβῶν... ϑνησκόντων αϑ 1840 τοὺς δέ γε Β (μὴν ϑυρθῖ- 
ΒΟΥ, Ὁ) 1845 οἷος 173 5688 ος ΥΘΒΟΥ, Ὑ6] οοΥγ. ὦ | μελάϑρων Οἱ 
1840 καταλιπὼν Τ᾽, καταπαλτόν ΒυγραΒ 1850 οἴμοι οἴμοι ΚΕ], 
1801 κεφαλῆς α, κεφαλᾶς οοἰου! | ἄσσουσ᾽] Δ]ΟΚοπδοι, ἀΐσσουσ᾽ Εἰ ΒΟ 
1, (ἀἰϊσουσ᾽ 1) , ἀΐσουσι γατῦ. ἴῃ ἀΐσσουσι ἃ 1882 δ᾽ Ηα Β, τ᾽ ΟΞ 

1808 σχϑὲς .. ἀναπαύσει Ῥ ] ἀπείρηκα ΗΠ, ἀπειρηκὼς Ο 1854 ἕ ἔ 
α Ὁ, ὃ ὃ 8, οἵα. ΗΟ, ἴὰ 1, ἃ]. τη. 866., ἕ ξ δηΐβ γ. ρυοχίσημτω ΒΟΥ, ΤΩ. 
ὑουύϊα 18ῦῦ ὄχημα ΟΡ. α οτῶᾶ8Β. ὀ 1866 οτι. 1}. δαᾶ. 1 χερὸς 
ΒΊ, χειρὸς Πα 1807, ὃ' Πα, τὸ ΘΠ 1858 ἀτρέμα δμῶες. 
α΄, δμῶες ἀτρέμας Τῇ (γρ. α θΌΡ6Υ ας βογ, Ὁ) ΟἿ, (ἀτρέμας δμῶες ἢ ἢ 
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χροὺς ἑλκώδους ἅπτεσϑε χεροῖν. 

τίς ἐφέστηκεν δεξιὰ πλευροῖς ; 1860 

πρόσφορά μ᾽ αἴρετε, σύντονα δ᾽ ἕλκετε 
τὸν κακοδαίμονα καὶ κατάρατον 

Ι πατρὸς ἀμπλακίαις. Ζεῦ Ζεῦ, τάδ᾽ ὁρᾷς; 

ὅδ᾽ ὁ σεμνὸς ἐγὼ καὶ ϑεοσέπτωρ, 

ὅδ᾽ ὁ σωφροσύνῃ πάντας ὑπερσχὼν 186ὅ 
προῦπτον ἐς “ἭἯιδην στείχω κατάραις 

β ὀλέσας βίοτον" μόχϑους δ᾽ ἄλλως 
τῆς εὐσεβίας 

εἰς ἀνθρώπους ἐπόνησα. 

αἰαῖ αἰαῖ" 1810 

καὶ νῦν ὀδύνα μ᾽ ὀδύνα βαίνει. 

μέϑετε τάλανα 

καί μοι Θάνατος Παιὰν ἔλϑοι. 

προσαπόλλυτέ μ᾽ ὄλλυτε τὸν δυσδαίμον᾽" 
2 ΄ " 

ἀμφιτόμου λόγχας ἔραμαι 187 

διαμοιρᾶσαι., 
7 Ψ ,, - Ἁ 3 Α ,ὔ 

κατά τ᾽ εὐνᾶσαι τὸν ἐμὸν βίοτον. 

ὦ πατρὸς ἐμοῦ δύστηνος ἀρά, 
μιαιφόνων τὲ συγγόνων, 

1869 χροὸς ἴδοιῦ ὁχ χερὸς ρ}| ἅπτεσϑαι Πὶ 1860 ἐφέστηκε δεξιὰ 
} (ἐφέστηκ᾽ ἐνδέξια Ὁ) 1, (ν 4. ἢ), ἐφέστηκ᾽ ἐνδέξια Εἰ, ἐφέστηκεν δε- 
τῷ οὐ ἴπ τηϑῦσ, γρ. ἐνδέξια χωρὶς τοῦ κἡ' ὡς τὸ ἐνδέξια φῶτα ἕκαστον α, 
φέστηκεν ἐν δεξιᾶ (΄ ἀφέστηκεν (ἐ ΒΌΡΘΥ ἁ 501. ρ) δεξιὰ Ρ 1861 μ᾽ 
κετε.. δ᾽ αἴρετε Ο 1862 τὸν (γρ. καὶ ΒΈΡΘΙΒΟΥ. Ὁ) κατάρατον Β 
368 ἀμπλακίαις Εα Βι ἀμπλακία ΟἹ, ις δα. 1 1864 ομῃ. ἢ 
80 ὑπερσχὼν ᾿ὲ, ὑπερέχων οΟΘἰθΥ] 1866 ἐς αὐΐ, εἰς Πα ΒΟΠΡῚΙ 
δὴν ΒΟΡ, ἀΐδην 1,, 564 ἀΐ 5ογ. 1, ἀΐδαν Εἰα || κατάραις] ΘΙ], κατ᾽ 
ἄρας ΒΙ,} (γρ. κατὰ γᾶς ὃ, κατὰ γᾶν υὖ νἱᾶ. ἢ), κατὰ γᾶς Πἶῖα (ἴῃ 
Ἰαγο,.. γρ. καὶ κατ᾽ ἄκρας α), κατὰ γῆς Ο 1868 εὐσεβίας ἰ, εὐσεβείας 
Ξὔθσι, ἕουξ, νϑῦθα τῆς εὐσεβίας ἀ6]6πᾶδ 1810 αὖ (γ61 αἴ) απαίον αὖ 
ΝΟ ἰὸν Εἰ. νἱθΒ 8 1812 μέθετέ με Πα ΒΟ, με οτα. 1,.}0 μὲ τὸν 
ἼΡΘΥΒΟΥ., 564 μὲ γαγϑαβ ἀο]ονι ἰ| τάλαν ἃ, τάλαινα Β, τάλανα ἢ, 568 
᾿ξογῶ ᾿ ΒΌΡΟΙ αν ἀδ]θύδ  νϑυύβϑ Υἱχ βᾶπιβ (ροϑῦ τάλανα ᾿δοσπδτη 1η6]- 
γὴν ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂, 1814 54. οοΥταρθϊ (ἴον δυσδαίμον᾽ οὐ ἀμφιτόμου 
Ππσαηδτη βὐθύααπῦ Νάθοῖκ οὐ ΚΙνΟΒΒΟΗ͂) 1 δυσδαίμονα ἢ 181 ἀμφὶ 
ὕμου εὖ γρ. καὶ διστόμου Β ἀμφὶ τόμου ὃ] λόχμας αὖ νἱά. 1., λόγχας 
ει. βθουπᾶδ 1811 κατά] Ἠδγνογάθη, διά 1071 [ εὐνῆσαι αὐ 
318 δύστηνος (1, δύστανος Βα Β 1879 μιαιφόνον τε συγγόνον 
οὗ τηαῦ. ἴῃ μιαιφόνων τε συγγόνων α | τε] τι ΝΥ 61], ἀο!οὺ Ἠαυύαηρ, 
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παλαιῶν προγεννητόρων, 18 

ἐξορίξζξεται κακὸν οὐδὲ μέλλει, 

ἔμολέ τ᾽ ἐπ᾽ ἐμὲ 
τί ποτὲ τὸν οὐδὲν ὄντ᾽ ἐπαίτιον κακῶν; 

ἰώ μοι, τί φῶ: 

πῶς ἀπαλλάξω βιοτὰν 138ὅ 

[ἐμὰν] τοῦδ᾽ ἀναλγήτου πάϑους; 

εἶθε μὲ κοιμάσειε τὸν δυσδαίμονα 

“Ἧιδου μέλαινα νύκτερός τ᾽ ἀνάγκα. 
-οὐὐααν και». ἡδδαν ὁ 

Α͂Ρ. ὦ τλῆμον, οἵαις συμφοραῖς συνεξύγης" 
τὸ δ᾽ εὐγενές ὅδε τῶν φρενῶν ἀπώλεσδεν. 1890 

ΤῊ: ἔα" ᾿ 

ὦ ϑεῖον ὀδμῆς πνεῦμα᾽ καὶ γὰρ ἐν κακοῖς 4 
εἰ 

ἽἋ ν ἠσθόμην σου κἀνεκουφίσϑην δέμας" 
ἔστ᾽ ἐν τόποισι τοισίδ᾽ ἴάρτεμις ϑεά; 

Α͂Ρ, ὦ τλῆμον, ἔστι. σοί γε φιλτάτη ϑεῶν. 
1Π. δρᾷς με, δέσποιν᾽, ὡς ἔχω, τὸν ἄϑλιον; 1896 

ΑΡ. ὁρῶ᾽ κατ᾽ ὄσσων δ᾽ οὐ ϑέμις βαλεῖν δάκρυ. 

1Π. οὐκ ἔστι δοι κυναγὸς οὐδ᾽ ὑπηρέτης. 
Α͂Ρ. οὐ δῆτ᾽ ἀτάρ μοι προσφιλής γ᾽ ἀπόλλυσαι. 

1Π. οὐδ᾽ ἱππονώμας οὐδ᾽ ἀγαλμάτων φύλαξ. 
ς Α͂Ρ, Κύπρις γὰρ ἡ πανοῦργος ὧδ᾽ ἐμήσατο. 1400 

οἵν, 5080]. τινὲς εἰς τὸ ἀρά τελείαν παρέχουσιν (1. παραγράφουσιν), ἵν᾽ 
ἢ καϑ' ἑαυτὸ τὸ κῶλον καὶ ὁ τὲ σύνδεσμος ὁ ἑξῆς περιττός | σνγγόνον ὃ 

1880 παλαιῶν τε ἰ | προγενητόρων (Οὐ 1381 ἔογύ. ἐξακρίξεται. 
1882 ἔμολέ τ᾽ Ῥ, ἐμόλετ᾽ 1,, ἔμολ᾽ Εἰ Β' Ο (46 α ποι οοπδύαθ) 1388 κακκ 
1,, κακῶν ἰ 1884 ἰώ μοι ΒΟ, ἰώ μοί μοι Πα ΠΡ 188ὖ πῶς δ᾽ 
σΠ, δ᾽ οἷα. Πα ΒΒ) ἂν ἀλλάξω 17, βίον αα. Ομ 1886 ἐμὰν οπῖ. 
ΟἹ, ἀνάλγητον ΥΥ61] 1887 εἴθε δὲ 1 | μοι ΒΟ | κοιμάσειε Ο ΚὉῬ, 
κοιμίσειε ΗΒ] Β (α ϑυρουβου. Ὁ), κοιμήσειδ α | δυσδαίμονα ΟἽ, }, δυσδαΐ 
μον᾿ οοὐθυῖ, δύσποτμον ΝΥΟΙ], ἔογύ. εἴϑε κοιμάσειέ νιν 1888 ἅδου 1, 
804 οὐ 6Χ 8]1ὦ ἸΙΐθγα ὁουν. 7, γ6] 1 ἅδου τε νυχτὸς δυστάλαιν᾽ ἀνάγκ 
ἘΠ|τ᾿ οὰα. Ο 1889 οὐ 1891 ρϑιβομδθ πούδχῃ οἵα. σΟ' (δ. α) | οἷαι 
συμφοραῖς Πα ΒΟ, οἵα συμφορᾶ ΤΙ | προσεζύγης Ῥ, ὑπεζξύγης Ο 
1390 ἀπώλεσεν 1Π]ὼ Β΄, διόλεσεν Βογρῦο ὦ ΒΆΡΕΙ ὁ Ο΄, διώλεσεν 17." 
392 χκἀνακουφίσϑην ὁ 1898 τόποισι ΒΒ, δόμοισι «ΟἹ Ῥ Ὶ τοῖσιδ᾽ 

4.8, τοῖσιν α(΄, τοῖσδ᾽ ἢ, τοῖσδέ γ᾽ 1, 1890 546. ἸΙ60185 ΡΥ Χδϑ 
παροὺ 1, (1399--14065 Ρὴ 1891 ἴονύ. ἔστι συγκυναγὸς 1898 οὐ δῆτ᾽ 
ΟΥ, (1 μοι προσφιλής γ᾽ Πα 18, μοι δύσποτμος ἴῃ τ88. (ὐ, τοι δύσποτμο 
ΖΡ 1399 ἱππονόμας Β' (Ἱππονώμας Ὁ) ΟΡ 



{-ᾧὖ 
ἹΠΠΟΛΥΤΟΣ θ5 

1Π. ὥμοι' φρονῶ δὴ δαίμον᾽ ἥ μ᾽ ἀπώλεσεν. 

41, τιμῆς ἐμέμφϑη σωφρονοῦντί τ᾽ ἤχϑετο. 

1Π. τρεῖς ὄντας ἡμᾶς ὥλεσ᾽, ἤσϑημαι, μία. 
ς΄ ΑΡ πατέρα γε καὶ σὲ καὶ τρίτην ξυνάορον. 

: 1Π. ὥὦμωξα τοίνυν καὶ πατρὸς δυσπραξίας. 140 

ΠΑΡ᾽ ἐξηπατήϑη δαίμονος βουλεύμασιν. 

ΟΠ1Π. ὦ δυστάλας σὺ τῆσδε συμφορᾶς, πάτερ. 

ΘΗ. ὄλωλα. τέκνον, οὐδέ μοι χάρις βίου. 

β 1Π. στένω σὲ μᾶλλον ἢ ̓ μὲ τῆς ἁμαρτίας. 

ΘΗ. εἰ γὰρ γενοίμην, τέκνον, ἀντὶ σοῦ νεκρός. 1410 
ΟΠ 1Π. ὦ δῶρα πατρὸς σοῦ Ποσειδῶνος πικρά. 

β ΘΗ. ὡς μήποτ᾽ ἐλθεῖν ὥφελ᾽ ἐς τοὐμὸν στόμα. 

Π1Π. τί δ᾽; ἔκτανές τἄν μ᾽, ὡς τότ᾽ ἦσϑ᾽ ὠργισμένος. 

ΘΗ. δὅόξης γὰρ ἦμεν πρὸς ϑεῶν ἐσφαλμένοι. 

ΝΠ φεῦ" 

εἶϑ᾽ ἦν ἀραῖον δαίμοσιν βροτῶν γένος. 141 

ΟΠ Α͂Ρ, ἔαδον᾽ οὐ γὰρ οὐδὲ γῆς ὑπὸ ξόφον 

β ϑεᾶς ἄτιμοι Κύπριδος ἐκ προϑυμίας 

ὀργαὶ καταδκήψουσιν ἐς τὸ σὸν δέμας 

[σῆς εὐσεβείας κἀγαϑῆς φρενὸς χάριν.] 

ἐγὼ γὰρ αὐτῆς ἄλλον ἐξ ἐμῆς χερὸς 1420 

ὃς ἂν μάλιστα φίλτατος κυρῇ βροτῶν 

τόξοις ἀφύκτοις τοῖσδε τιμωρήσομαι. 

σοὶ δ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽΄, ἀντὶ τῶνδε τῶν κακῶν 
τιμὰς μεγίστας ἐν πόλει Τροιζηνίᾳ 

δώσω" κόραι γὰρ ἄξυγες γάμων πάρος 1498 

' 1401 οἴμοι Εἰ, ὥιμοι α δὲ Β (δὴ ὃ) [ φρονῶ, ϑαρθοηδβοι. νοῶ, 1] 
᾿ δαίμον᾽ ἤματ᾽ ταυΐ. ἴπ δαίμον᾽ ἤ μ᾽ Β δαίμον᾽ ἥ μ᾽ ὃ ἀπώλεσεν Εἰ ΡΙ, 
ἀπώλεσε ΒΟῚ, 1402 ἐμέμφϑη Ε΄1,}}. ἐμέμῳφϑης α.Β (ς ἀ6]. δὴ) ΟΠ 
] τ᾽] 50Υ081, δ᾽ ΠΟΥ] 1408 ὥλεσ᾽, ἤσϑημαι, μία] Μ᾽ Δ Ιοκομδον, ὥλεσ᾽ 
ἤσϑημαι (ἤσϑημαι 6. κύπρις ἘΑΟΡ, ὥλεσ᾽ ἴσημι (γρ. ἤσϑημαι 51- 

ἽῬαΥβου. ὃ) κύπρις Β, ὥλεσεν μία κύπρις 1, 1404 γε] ΚιτομΠοῖ, τὲ 
. ΠΥ (Ομ. αἹ) (40 ὥμωξα αΒ (ῴμοξα δ) ΟἹ,, ᾧμοξε τασύ. ἴῃ ἐϑν 
Ε, ὥμοξα Ρ 1408 τέκον Ρ | οὐδὲν ἡ χάρις Ο 1409 ἢ ̓ μὲ Κα, 

μὲ α, ἤ με ΒΟΡ εὐ ε δπΐθ μ δἴᾶβο ὦ, 1410 γενοίμαν Ρ "Ἐ- 
᾿ ὥφειλ᾽ ἢ ΟΟΥΥ. ὃ 1415. μ΄ ΄οτα, 8. (Δα ἃ...) 1415 εἴϑ᾽ ἀραῖον 
"ἦν Ρ | δαίμοσι ἸιΌτὶ 1410 οὐ γὰρ ΒΚ ͵ α!ῃ ῃΡΊ, οὐδὲ γὰρ ΒΟ, ζόφον 
δ: ξόφω Εὐ΄ι ζόφῳ α 1418 κατασκήπτουσιν ΠΡ 1419 ἀπθιὴ 
, Βαθοί ΟὨμυιϑύ. ραὺ. 828, ἀβ]θνιῦ Δ] οΚοπδθυ, οἷν. 1454 1421, κυρεῖ αὖ 
᾿Υἱᾶ, } κυροῖ " 1422 τόξοισιν Οὐ], 1428 σὺ 1, 1426 πάρα Οὐ 

ἙἘπτίριᾶθβ, Ηἱρροϊγίμβ. ι 
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κόμας κεροῦνταί σοι, δι᾽ αἰῶνος μακροῦ 

πένϑη μέγιστα δακρύων καρπουμένῳ. 
ἀεὶ δὲ μουδσοποιὸς ἐς σὲ παρϑένων 

ἔσται μέριμνα, κοὐκ ἀνώνυμος πεσὼν 

ἔρως ὃ Φαίδρας ἐς σὲ σιγηϑήσεται. 1430. 

σὺ δ᾽, ὦ γεραιοῦ τέκνον Αἰγέως. λαβὲ 
σὸν παῖδ᾽ ἐν ἀγκάλαισι καὶ προδσέλκυσαι" 

ἄκων γὰρ ὥλεσάς νιν" ἀνθρώποισι δὲ 

ϑεῶν διδόντων εἰκὸς ἐξαμαρτάνειν. 

καὶ σοὶ παραινῶ πατέρα μὴ στυγεῖν σέϑεν, 1430 

Ἵππόλυτ᾽ - ἔχεις γὰρ μοῖραν ἣ διεφϑάρης. 

καὶ χαῖρ᾽" ἐμοὶ γὰρ οὐ ϑέμις φϑιτοὺς ὁρᾶν 
οὐδ᾽ ὄμμα χραίνειν ϑανασίμοισιν ἐκπνοαῖς" 

ὁρῶ δέ σ᾽ ἤδη τοῦδε πλησίον κακοῦ. 

1Π. χαίρουσα καὶ σὺ στεῖχε, παρϑέν᾽ ὀλβία" 1440 
μακρὰν δὲ λείπεις ῥαδίως ὁμιλίαν. 

λύω δὲ νεῖκος πατρὶ χρῃξούσης σέϑεν᾽" 

καὶ γὰρ πάροιϑε σοῖς ἐπειϑόμην λόγοις. 

αἰαῖ, κατ᾿ ὄσσων κιγχάνει μ᾽ ἤδη σκότος" 
λαβοῦ. πάτερ, μου καὶ κατόρϑωσον δέμας. 144 

ΘΗ. ὥμοι,. τέκνον, τί δρᾷς μὲ τὸν δυσδαίμονα:; 

1Π. ὄλωλα καὶ δὴ νερτέρων ὁρῶ πύλας. 

ΘΗ. ἦ τὴν ἐμὴν ἄναγνον ἐκλιπὼν φρένα; 
11. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί σε τοῦδ᾽ ἐλευϑερῶ φόνου. 

ΘΗ. τί φής; ἀφιεῖς αἵματός μ᾽ ἐλεύϑερον; 1460 

1420 χκεροῦντανι 8 ἴῃ γ88. Βοιρύο Ζ., ᾿ὔοτῶ ροϑὺ ρ ούδϑῷ Ρ 
1427 πένϑη) τέλη ΝΥ 61] καρπουμένῳ] δ᾽ Κοπδοι, καρπουμένα Β, καρ- 
πούμεναι ΟΘΟὗΘΙΙ 1428 παρϑένον ταῦυῦΐ. ἴῃ παρϑένων Ο)')Ό’͵. 1481 αἰγέος 
ὦ, αἰγέως α" | λαβοῦ Ο 1482 ἀγκάλεσι τηυσὖ. ἴῃ ἀγκάλαισι α΄. ἀγκά- 
λαισι Βουϊρῦο ἢ ϑΌΡΘΙ αὐ 1., ἀγκάλησι ΟΊ] προσέλκυσον [, 1486 σοί 
τ᾽ αὖ παραινῶ ΟἸγχΙΒύ. ραῦ. 827 1487 φϑιτοὺς ΟἿ, 0 νεκροὺς ἶα Β 
1438 ϑανασίμοις ὲ ΟοΥΥ. ὃ] ἐνπνοαῖς ὁ 1442 λύσω Εἰ | πατρὶ Κα 
(ος. ΒΌΡΘΥ ν 801, α), πατρὸς Β' (ν ΒΌΡΘΙ ὃς 5ο0γ. ὁ) Ο1Ῥ 1448 πάρ- 
οιἣεν (1, 1444 κιγχάνει ἀηπ8 6Χ οΟὐΙΟΙθα5 ΟΒγιϑῦ. ρα. 900, κιχάνει 
ΠΡΥῚ (τυγχάνει 6, ΒΌΡΘΙΒΟΥ. καταλαμβάνει ἴῃ 8) 1445 τὸν 1 
1440 οἶμον Μία, ὥμοι οΘΥΘΥῚ [ ΒΌΡΟΙ δυσδαίμονα 507. γρ. δύστηνον ὃ 
1447 πύλας] δόμους ΟἸ τ. ραῦ. 901 1448 ἐκλιπὼν] ἐχϑαίρων ἨδίπβοΒ 
φρένα ΟἽ, οὔ οὑπὶ γρ. χέρα ΠΕ], χέρα οὐ ἴῃ τηᾶγρ. γρ. φρένα α, χέ- 
ρα(ν), ΒΌΡΘΥΒΟΥ, φέραν, Β 1460 ἀφιεῖς] ΒοΥγρ81, ἀφίης Ο1,}}. ἀφή- 
σεις 17ω.18} μ᾽ αἵματος ἐλεύϑερον Οὐ 



᾿ ᾿ ἹΠΠΟΛΥ͂ΤΟΣ ἿΣ 

1Π. τὴν τοξόδαμνον Ἴἄρτεμιν μαρτύρομαι. 
ΘΗ. ὦ φίλταϑ', ὡς γενναῖος ἐχφαίνῃ πατρί. 
1Π. τοιῶνδε παίδων γνησίων εὔχου τυχεῖν. 146 

ΘΗ. ὥμοι φρενὸς σῆς εὐσεβοῦς τε κἀγαϑῆς. 1464 

1Π. ὥὦχωκε. καὶ σὺ χαῖρε πολλά μοι, πάτερ. 1468 
ΘΗ. μή νυν προδῷς με. τέκνον, ἀλλὰ καρτέρει. 

1Π. κεκαρτέρηται τἄμ᾽" ὄλωλα γάρ, πάτερ" 
κρύψον δέ μου πρόσωπον ὡς τάχος πέπλοις. 

ΘΗ. ὦ κλείν᾽ ᾿ϑηνῶν Πελοπίας ϑ᾽ δρίσματα, 
οἵου στερήσεσϑ' ἀνδρός. ὦ τλήμων ἐγώ" 1460 
ὡς πολλά, Κύπρι, σῶν κακῶν μεμνήσομαι. 

ΧΟ. κοινὸν τόδ᾽ ἄχος πᾶσι πολίταις 

ἦλϑεν ἀέλπτως. 
πολλῶν δακρύων ἔσται πίτυλος" 

τῶν γὰρ μεγάλων ἀξιοπενϑεῖς 140 

φῆμαι μᾶλλον κατέχουσιν. 

1451 ᾽Ἄρτεμιν] παρϑένον ὁοχ ὨΙΡΗ1]. ἔγρ. 80 Κο. Λητοῦς Διός τὲ 
τοξόδαμνε παρϑένε, ὡς οἱ τραγῳδοί φασιν Νάυοῖ 1452 φαίνη ΟΠ 1488 οὐ 
1466 ρουτηθπύεν!ῦ ΥΥΙ]δγ ον 1464 ὦμοι (1, Ἐὶ οἴμοι Βα Β | εὐλα- 
βοῦς τε Εἰ 1168 ὦχωκε] ὟΝ611, ὦ χαῖρε 1101] 1466 μή νυν] Βει- 
65, μὴ νῦν 11Ὀ1] 1458 ΤΠΘΒοὶ πούϑιη πο, ποη δηΐθ ὈΓΟΧΙ ΤΠ Π1 ν. 

Βερθοὺ Ο' | τάχους Εὶ 1459 ὦ κλείν᾽ ἀϑῆναι Ε΄, ὦ κλεῖν ἀϑῆναι α, 
Ξ5 Ξ ὙΠ Ξ5 Ξ 5 Ξ; ὦ κλεῖν᾽ ἀϑῆναι Β. ὦ κλεῖν᾽ ἀϑηναίων Οὐ, ὦ κλείν᾽ ἀϑηνῶν ΤΟ] Πε- 

 λοπίας] ὙΥΠδιπονῦ, παλλάδος 1101] 1460 ᾿στερήσεσϑ' οἱἷτη Νϑυοῖ ᾿ 
τλήμων αΟὐ1,}, τλῆμον 8] α5 8 1408 ἐπῆλϑεν Ο 1404 δακρύων 
οτα. 1,. (Δα. ἢ | δ᾽ ἔσται α 1406 κατέχουσι α | οἷν. 5680]. 8 τινὲς 
καὶ τούτους τῷ τέλει προσάπτουσι" ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, τὸν ἐμὸν βίο- 
τον κατέχοις καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα. ΘΌΘΒΟΥΙΡ5. τέλος ἱππολύτου 
ΕΒ, ἱππόλυτος στεφανηφόρος α, τέλος σὺν ϑεῷ τοῦ δράματος εὐριπίδου 
ἱππολύτου (΄, εὐριπίδου ἱππόλυτος στεφανηφόρος ΤΡ 

ΒΩ 



ΑΡΡΕΝΔΙΣ 
οΟπΙθούαγδβϑ ΠΤ] Π5 ΡΥΓΟΡΔΌ1165. οΟμ  Π6Π8. 

Αὐρύτῃ. 11η. 11 5ᾳ. κρίνασα τέλος δὴ ΚιγομΠοῦ 18 5αα. πρὸς τῆς 
τροφοῦ δηλῶσαι ἠναγκάσϑη, ἥτις κατεπαγγειλαμένη αὐτῇ βοηϑήσειν κατὰ 
τὴν κἈτὲ. ἘΠ. Βομπνγαγὺ 2ῦ 8α. τιμὰς ἐφῆφε γῇ ἐγκαταστήσασϑαι 6ο0π1- 
ΟἸΘΌδι | ἐπὶ γῆς Βανμο] αὰ 21 ἐν {Τροιζῆνι καὶ οὐ καϑάπερ τοῦ προ- 
τέρου ἐνν ᾿ἀϑήναις ΠΕ). δομιπγανὺ 29 ὁ δεύτερος ΚΙΤΟΒΒΟΙ 

Υ. 8 τε] δὲ Μοῃκ | Πόντου Μυβρτανα (πορί8) 7054. ἀο]οὺ ΚΙτη- 
ΚΘΗ Υρ' 

14 δὲ] τε ΤιϑΘηηρ 19 ἐσπεσὼν ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙη, προσποϑῶν Υ 1611], 
προσπελῶν ν6] προσφέρων Βατγίπο]α, πρὸς ϑεοὺς Ηογογάθῃ, προσλαβὼν 
ἨθιηΒ0 ἢ 

20 τούτοις ἐγὼ μὲν οὐ ΒυτρθΒ 22 δὲ] γὰρ Βυῦρθα. 22 .5α. τὰ 
πολλὰ δὴ... προκόψασ᾽ " οὐ. πολλοῦ γε δεῖ ΝΉΘΘΙ 29 καὶ πρίν νιν 
ΘΠΟΠΎΤΩῈΒ 29--81 καὶ πρὶν μὲν ἐλθεῖν τῇδε, γῆς Τροιζηνίας (πέτραν 
παρ᾽ αὐτὴν Παλλάδος) κατόψιον ϑεᾶς τῆσδε ναὸν Κύπριδος ἐγκαϑίσατο 
ΑΥ̓ΠΤη 29---88 καὶ πρὶν μὲν ἐλθεῖν τήνδε γαῖαν εἴσατο πέτραν.. 
κατόψιον γῆς... Κύπριδος, ᾿Ιππολύτῳ δ᾽ ἔπι (οοἰθη5 ἀ 6] 6 15) 61], καὶ 
ναὸν ἡμῖν τῆσδε γῆς κατόψιον ἐρῶσ᾽ ἔρωτ᾽ ἔκδημον ἐγκαϑείσατο (οΘ 6.15 
4616 015) ᾿ΟΌΤΠΙΘΙ 

8184. ναῷ Κύπριδος ἐγκαϑείσατο, ἐρῶσ᾽, Ἔρωτ᾽ Υ᾽ Δ]ΟΙΚΘΠ 86 Υ 
82 ἄδηλον ΥΘΒΘΠΟΥ, ἕχηλον ΒυϊΎ, ἀλγεινὸν Ηδυγ | δ᾽] τ᾽ Τιοπίϊηρ' | 
“Ιππολύτῳ τ᾽ ἔπι οἰθοῖο νοῖϑὰ 88 Ηδυΐϊθπρ 88 ὑμνήσουσιν ὙἈ]ΟΚΘΉΒΘΥ, 
ὠνομάξεϑ'᾽ Οδτηρθοι, ὀνομάξοιεν Βοίπα, ἦν ὁ μῦϑος ΚΆΥΒΕΙ 86 καὶ. 
τῇδε. ναυστολεῖ [χϑόνα) ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂Σ 817 ἐνιαύσιόν τ᾽, νοΥδὰ 8ὅ ροϑῦ 
80 γοβῖῖο, ΚΙΡΟΒΒΟΙ͂  ἔκδημος Τιασᾶο [ γϑύϑαιῃ θοῦ ΘΟ 38. ἔοτί, 
κἀπτοημένη ᾿ 

40 ξύνοιδ᾽ οὐδ᾽ εἷς τις Βατρθοα 40--ὅ0 ἀο]οὺ ΒΘ ΘΙο 41 ταύ- 

της τῇδ᾽ Ναῦοὶς [ νϑύβιιὰ αο]οὺ Κη ΚΘΗ ΘΥρ' 42 δείξει Κινομοῖς, 
ἥξει 1611 | δῆλον δὲ ϑήσει Ο]οΥ], δεῖξαι δεήσει ΝΥ 611], ἤδη δὲ δείξω 
δομῦὺ, δείξω δ᾽ ὃ λήϑει Αγ, ἐς φῶς δὲ δείξω Βεαγίμο]α, δείξω δ᾽ 
ἀνόσιον ν6] ρου δείξω δὲ ϑᾶσσον διἰωαίτημθ]16ι | κἀκμανήσεται ΝΆΘΘΥ, 
καὶ σφαλήσεται Ἐ᾿. ὅ6α. Θομιμαῦ | νϑύβϑίχὴ ἀο]οὺ Εἰ. ἨΠ]]16Υ 4ὕ Θησεῖ 
γέρας] γέρας ποτέ Βαγθῃο]α 40 εὔξεσϑαι ΤιΘηὐηρ 1 νϑύϑι ἀθΙοῦ 
ΚΙ Κορ 41 εὖ κλέει μέ γ᾽ Ῥοι, εὐφιλὴς μὲν ΒΕ). Βα 48 ἴοτί. 
Φαίδρα γυναικὸς οὐ προτιμήσω μόρον 

0 5ᾳ. ἀροῦ ὙΝΏΘο]ου 58---60 οομλθθι5, 61--Ο8 ΠΙΡΡοϊγίο, 
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Τ0- Τ2 οοτ 0 α5 ὑγὶραϊέ ὙΠ Ζβοῃο], ὅ8--69 ΗΙρροϊγίο, 710-- 12. σου ]- 
5 οἸΐτη ἐγ θαθθαὺ ΚΙντΟΒΒοΗ' 

β (01 54. Η]ρροϊγίο ἐγ θαϊθ ΟἸ. ΚΙΤΟΒΒΟΗΝ 68 ἀο]οὺ Νὅιοκ 
4 χαῖρ᾽ ὦ χαῖρέ μοι Βαγμο]ὰ θὅ Λατοῦς, παῖ 4ιὸς ἴάρτεμι, ΒΙοτη- 

Π6Ι]ὰ 1 νϑυύβϑαχη οἱϊτη ἀθΙθθαὺ Ηδυθαηρ' ΟἿ κατ᾽ οὐρανὸν ἃ μέγαν ΟἸτη 
ΘΟΠΟΙΘΌδη [ ἃ μεγάλαν κατ᾽ ΥΥ 61] 67 856. αἷ.. ναίουσ᾽ Βτάποκ, αἵ 

μέγαν κατ᾽ Ὄλυμπον ναίΐουσ᾽ Ἠθδητήϑηη | εὐπατέρειαι ΒταπΟΚ, εὐπατέρει᾽ 
ἂν Οαϊδίοτα 08 εὐπατέρειά γ᾽ αὐλὰν ΨΔΙΟΚΘΠδοΙ, εὐπατέρεια φυλά 
Μυβρτᾶνθ 68 8αᾳ. ναίεις εὐπατέρει᾽ ἂν οἶκον Ζανὸς πολύχρυσον (46- 

᾿Ἰοίο ν. Θ7 οὖ νοοδῦμ]ο αὐλάν) Νῶθποῖκ 69 οἶκον ἀο]οὺ Οοθοῦ 
53 

τ0---τὦ ἀοϊοὺ Ἠθιτηδημ, χαῖρε (χαῖρ᾽ ὦ τηδνα]ὺ ΒΥ ΠΟ0]4) χαῖρέ 
μοι, ὦ χόρα καλλίστα κατ᾽ Ὄλυμπον (οδἰογ5 4.616 015) ΝῶυοΚ 72 παρ- 
 ϑένος ὙΠ Διο Τό 6χ Αἴμθη. ΙΧ ρ. 402Β Σκχίρας.. ἐν Μελεάγρῳ 
φησίν" ἔνϑ᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ νέμειν βοτὰ οὔτ᾽ ἀσχέδωρος νεμόμενος 
καπρώξεται ϑοίτατη οὔτ᾽ ἦλϑέ πω σύαγρος Ἰ6ο1586. οΟἸ]Π]οῚῦ ὙΑΙΟΚΟΠδοΥ | 

ἀλλὰ παρϑένον ΊΕΙ], ἀλλ᾽ ἀνθεσφόρον ΥΔ]ΘΙη5, ἀλλ᾽ ἐπήρατον Ἠοι- 
πάθῃ, ἀλλ᾽ ἀδέρπανον (1. 6. ἀδρέπανον) ΘΟΠΙΟΙΘ Δ Τα 11 λείμαπ᾽ 
ἘΘΙΠΔΟΙ 18 Αἰδὼς] (Αἰὼς .. Ν οἴδ), Ἠὼς ΜαικΙαμα, Ἕως Τουρ, 

᾿ Νναιὰς (ν6] Ναϊς) Μαβρτανο, “άδων ΒΙοΙηῆθ]4, Ταῦρος δηοηγτηὰβ (απ 
᾿ Ἠευπογάθηυμ), λιβὰς ὙΥΠΠΘΙΩ5. [ δὲ] τε Τιοηὐϊηρ' 19 ὅσοις] ὃν οἷς 
ΒΙβῖθ [ ὅσοισι πλαστὸν Μυβοτανθ, ὅσοις δ᾽ ἐπαχτὸν ΜΔΘΠΗ]γΥ, ὅσοις ἄν- 
' ἄγνον Νδῦοκ, ὅσοις ἄλαστον ΝΑθοΥ | ἀλλά γ᾽ ἡ φύσις Ν᾽ ΔΙοΙκοηϑου, ἀλλ᾽ 
Ϊ 

ὧν ἡ φύσις ἘΠ πο ἀλλ᾽ εἴ τις φύσει ῬΆΪΘΥ 79 5α. νϑῦρϑ ἀλλ᾽.. 
ὁμῶς ἀο]οῦ Νδποκ 19--81 ἀο]οὺ Πιπάονῖ 

80 τὸ σωφρονεῖν ἕστηχεν ΟΔΙΊΡΟΥ, τὸ σῶφρον εἰλήχασιν ὥομοο- 
ΤΏΒΏΠ 82 χρυσέᾳ κόμῃ ΝΔΙΟΚΘΠΔΘΙ 88 (ροβὺ πὰποὸ ν. Ἰδοῦπϑτη 5[8- 
οὐαιῦ ΒΕ. ΒυτΠ) 89 βουλεύσοντος Ναῦοὶς 

αεβν, αὐδριὶ 

90 ἤτἄρ᾽ ΥΥ. Ἠθϑάϊαια [ οὐ γὰρ ἂν σοφοὶ ΒΓΡΘΒ 91 54. ὡς 
᾿χαϑέστηχεν νόμος --- οὐ φίλον; Νδυοκ 92 (οὐκ οἶδα τοῦ δὲ καί μ᾽ 
᾿γΑΙΟΚομδου), οὐκ οἶδ᾽ ὅτου δὴ καί μ᾽ Ἠοινογάθη, οὐκ οἶδα γοῦν ὅτου 
μ᾽ Ἠδηποθιηθθ}16ν | οὐκ οἶδα τοῦ μ᾽ ἀνιστορεῖς νόμου πέρι ΒΥΌΠΟΚ 
94 βροτοῖς Βειύπο]ὰ 96 κέρδος δὲ «. Ταῦθ, κέρδος τι οτὴ ΜοΟΩΚ 
πλείστη γε᾽ κέρδος τοῦτο σὺν Ηδιΐαῃρ 

' 101 σαῖς] ταῖσδ᾽ ΤιΘμὐηρ' 104 ᾿πιδίαίῃ. δα 1]. Ρ. 2458, 1ὅ μέλοι, 
'ππᾶρ ἄλλοις ἂν ἄλλος. . μέλοι Βυαγροθ 1060 νυχτιϑαύμαστος ΒΙοτηῆθ]α 
"ΤΟΥ͂ τιμαῖσί γ᾽ ΘΟΠΙΟΙΘΌδτη [ τίμα νιν, ὦ παῖ, καὶ νόμῳ χρῆσϑαι Βυγρθδ 

11 λέγοντες. . λέγειν ΘΟΠΙΟΙΘΌδιη [ φρονοῦντας οὐ τὼς ὡς κτὲ. Μυθ- 
᾿ δτᾶνθ, φθονοῦντας ὥς, ἅσο᾽ οὐ πρέπει, δούλοις λέγειν Βαγροδ, φρονοῦν- 
Ἵτὰς οὕτως εἶ πρέπει δούλοις λέγειν ὙΥτύΖβομοὶ, φρονοῦντας οὕτως ὥσπερ 

; οὐ πρέπει λέγειν γ6] πυονσῦντοῦ ὥσπερ οὐ Ἐ τ δεν δούλοις λέγειν Ἠδτ- 
᾿ἐπηρ, φρονοῦντας ὧδ᾽ ὡς οὐ πρέπει δούλοις λέγειν ἩδΙτηβοοίηῃ, φρονοῦν- 

τες οὕτως ὡς πρέπει σοφοῖς φρονεῖν Εδομύ, φρονοῦντας ὡς οὐκ ἂν πρέ- 
ποι δούλοις λέγειν Ἡ. ΜΈΘ]]1οΥ, φρονοῦντες ὁσίως (γ61] ὀρϑῶς) ὡς κπκτὲ. 
Ε. Θὰ. ϑομιηϊαί, φρονοῦντας --- οὕτω πως πρέπει δούλοις λέγειν ἨΠΌοΥΡ,, 
'φρονοῦντας οὕτως ὡς πρέπει δούλοις στέγειν Ὑ16111, φωνοῦντες οὕτως 
᾿ὡς πρέπει δούλοις λέγειν ϑιαάίχμηι 6116, λέγοντες οὕτως ὡς πρέπει δού- 
λους τε δεῖ ἩδΑ]οΥ | πρέπειν δούλοις λέγω ῬαΙΘΥ | λέγειν] λεχέων Βοίῃθο, 
ϑεῶν 611, μέλειν ὙΥοΙἔσ. ΒαθΘΙ [ νϑύβιπι (λέγοντες οὕτως ὡς πρέπει 
σοφοῖς ἤδη εἰν) Ῥοβὺ 116 οο]]οοεὺ ὙΥ δἰύθυ 11ὅ 54. φρονοῦντας οὕτως, 
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εἰ πρέπει λέγειν τόδε δούλοισιν, εὐξόμεσϑα σοῖς ἀγάλμασι Βγυποκ. 
1117 συγγνώμην σ᾽ ΜΑ]ΟΙΚοΠΔΟΥ 

121 κυανοειδὲς ὕδωρ Νάροι, οὗ κυανειδὲς (οὐ 125 τόϑι) Ἠργνοῖ- 
θη 122 ἄπο πέτρα λέγεται ΚΙγΟΒΠΒΟΗ͂ | λέγεται] πέλεται Μοίζρο, 
128 ῥυτὰν] εὔρυτον οἸῖτγη Ηαδτγίαηρ, αα] ρμοβίθα ῥυτὰν κάλπισι βαπτὰν. 
Ῥτγοροβαιῦ 126 φάρεα πορφύρεα Ἠθιτηᾶπη, πορφυρόεντα φάρη δ 1[2- 
5686], πορφυρέας χλανίδας οἱῖπι Νάθοκ 129 τᾶς εὐείλου ΔΠΟΠΥΤΠΙΒ, 
εὐαλίοιο Βοίμθ | εὐάλι᾿ αὔδασε βαλοῦσ᾽ ̓  ὅϑεν μοι αἰϊαυαπᾶο Ἠρτηιηδππ ᾿ς 
{νιν κατέβαλλ᾽ ΜΥ1ύΖΒοΟΒ6], {νιν κατέβαλεν (οὖ 1389 κρυπτῷ τε πένϑει, 
αὖ οϑῦ ἴπ ΑἸά1η8) Ηδγύαηρ [ κατέβαλ᾽ ̓  ἔνϑεν ἁμῖν Μυβρτανο, κάββαλεν 
(εἷμ᾽ 5 ὅϑεν μοι Μαεαιπ186 

181 5α4ᾳ. τειρομέναν νοσερὸν δέμας ἔντοσϑεν ἔχειν οἴκων ΚιγοΒΠΟΥ͂Σ, 
τειρομέναν νοσερᾷ κοίτᾳ δέμας ἐντὸς ἔχειν οἶκον 611, τειρομέναν νιν 
ἔχειν ἔντοσϑε δέμας νοσερὰν οἴκων ΒατγίΠο]ά, τειρομένας νοσερᾷ κοίτα 
δέμας ἔχειν οἶκον Ο. ΒυΒοη6 186 τάνδ᾽ ἑκὰς ἀμβροσίου ΒΙΒΚΘ6, τάνδε 
κατ᾽ ἀβρῶτος Βατίμο!]ά, τάνδε κατ᾽ ἀβροσίου (Ἔν. ΚιγτοΒΒοῖ, τάνδε κατ᾽ 
ἀβοώτου Δ οΥτα)}}], τάνδ᾽ ἑκὰς ἁβροτάτου Ἠδα]οΥ 189 κρυπτῷ γε πέν- 
ὅ)ει, Μα188 , 

140 ποτὲ ὩΠΟΠΥΤΗΙΙΒ 141 σὺ γὰρ] ἄρά γ᾽ νϑὶ σύ γ᾽ ἄρ᾽ Βγύποῖ, 
εἶ γὰρ ΜΟΠΚ, σύ τἄρ᾽ Ἠδιτηδημ, σὺ δ᾽ ἄρ᾽ οΟἸτη ΕὙΙύΖζβομθ, ἦ σύ γ᾽ ῬΑΙΘΥ͂ 

144 ἢ ματρὸς φοιτὰς ὀρείας ἨἩδητηδπη, ἢ ματρὸς ὀρείας φοιτάς ΟἾΓ. 
ΚΙτοΒΠΟΙ͂ 148 σὺ δ᾽ ἀμφὶ] ἢ κἀπὶ Μούσρεν, ἦ οὐκ ἀμφὶ Ἡδάϊον, ἤτ᾽ 
ἀμφὶ (οὐ 141 ἦ γὰρ) ἘΠ. ΟΒΔΙΙΌΥΥ 140 ἀπλακίαις ΜοΠΚ 141 ἀνιέ- 
ροις Μυβρτανθ | εὐθύτων ΠΘΙΒΚα [ ἄϑυτος ἀνίρων ὙΥ 61] 148 Λίμνας 
ΒΥΌΙΠΟΥ͂ 148 5α. διὰ χέρσον λίμνας 8᾽ Βατίαπρ 148 544. Πίμνας 
χέρσον ὃ᾽ ὕπερ πελάϑουσ᾽ ἄλμας ἐν νοτίαις δίναις ὙΥΠΔταονῦ 
149 χέρσου 8᾽ 15. γοίβ, χέρσων ΠδΙ5κθ, ἑρσῶν 1,. Θομπαῦ, χέρσονδ᾽ ὙΥ1- 
Ἰθιὴβ [χέρσον 8 ὑπὲρ πέλαγος οΟἸττη ΝΠ] δτηονγι 149 54. ὑπὲρ ξυλόχους 
δίναις τ΄ Μυβρτῶνθ 

1560 δίναισιν νοτίας ἅἄλμας Ηοαῃ 161 πόσιν ἢ οἷττη Νϑιοκ 
152 (τῶν εὐπατριδᾶν ΜΥΤδτηον 2) 1564 κρυπτὰ λεχέων σῶν κοίτα ΜΝ. 
ΘΟΒτηΙας 161 λιμένα τόνδ᾽ θείῃ 

161 δυστόκῳ οἸϊη Ἠδτιύαηρ, δυστρόπων Βαγπο]α 162 κάκα 
δύστανος ἀμηχανία ΜΥΠδτηοντῦ 104 ὠδίνων καὶ δυστροφίας Βατί- 
Πο]4, ὠδίνων καὶ δυστοχίας (οἸτὰ ὠδίνων τε καὶ ἀμφ᾽ ὀδύναις) Ηαῖ- 
πὰρ [ ἁβροσύνας ΜδγκΙαπα 106 5βαα. τὰν εὔλοχον.. ἀτεῖν "άρτεμιν᾽ 
καί μοι πολυξήλωτος αἰὼν σὺν ϑεοῖσι φοιτᾶν Βυγσθδ 1601 ἀὕτουν 
ΒΙοιηΠρ]α 1608 54. αἰὲν ἐν ϑεοῖσι ΗδυΟΤάΘη 109 συμφέρουσα (νο]. 
συντελοῦσα) φοιτᾷ ΜΝ οΙσ. ΒαιθΥ | ϑεοῖσιν Βεαγύμο]α | ϑεοῖς ἐφοίτα 
Βταποὶς Ι 

110 γραιὰ ἀοριΙάργταῦ ΜΟΩΚ 112 γροϑὺ 176 οοἸ]]οοαῦ Πδιβκθ, ροβὺ 
180 Ὑν1]διηονὺ 1718 τί δέ σοι ΝΙΟΚΘμΔΟ 179 ἔξω τε ιΘαὐϊηρ' 

182 σπεύδεις ΝΆΡΟΥ | γε πάλιν ΜἈ]ΟΙΚΟΠμδ Θ᾽ 188 πόνος] κόπος 
ὥγ 6] 

101 ἄλλο τι τοῦ ζῆν φίλτερον, ἀλλ᾽ ὁ Βιυποῖκ 192 νεφέλας 
ἘΟΘΙΒ]ΓΘ 194 ὅ τι τουτὶ ϑ'ΟΠΘη κα] 196 οἸττη βιβρθοῦύππι Βα Όδτα 

200 εὖ πήχεις χερσίν Παγύπηρ, ἐς πήχεις χεῖρας ΨΥ1]]ΘΙΗ8 
208 δνοφερᾶς ΝΕΌΘΥ 

212---[4 οὐ 228---27 οἸἴτη ρουτηαὐαθραύ, ἀθ]θύο νϑῦϑα 224, ΥΠδτηο- 
νγιὺ 214 ἔνοχον 1΄. ὅτ, Πού, ὕποχον ΥΥ͂ 61] 216 ροϑὺ πεύκας ΘΧ 
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Ασϊβίορῃ. ὕβρ. 750 [ἴηὐθυρομϊῦ κείνων ἔραμαι, κεῖϑι. γενοίμαν, απ88 
γοθῶ οχ ΕἸ ρΙα15 ΗΙΡΡοΪγύο τὑϑρϑεϊῦ βομο]αβδύω, Ῥουβοη, δὖὺ οἷν. 219. 
ῶ80. 2839 218 ροϑὺ 219 οοἸ]]οοδῦ, βθοαμάθπτη Ρ] ὐδιοματη ἐγχριπτομένα 
ΒΟΥΙΌΘη5, ΜΑΥΚΙαπα ; 

294 τί; κυνηγεσίων καὶ σοὶ μελέτῃ ΠθΙθκα, τέ κυνηγεσίων δεῖ σοι 
μελέτης ; ΟἸΐτη ὙΠ ΖΒ6Π6] [ καὶ] δαὲ Μαβρτανο, παῖ Μρίποκο, πὰρ ΕδομῦῚ 
μελέτῃ ΜΔΙΟΚΘηδοΥ | καὶ σοὶ μελέτη ΟἸ᾽πι οἰοΙθαὺ Ναιοῖς, ᾿ηφθσγιτη γοι- 

᾿ βαχη ἀο]οὲ Πιπαο 220 ἀο]οὺ Βαυύμοῖαὰ 227 ὅϑι Ηθαΐῃ 2928 λείας 
δέσποιν᾽ άρτεμι οἸἴτη ὙΥ 61] ᾿ 

282 παράφρον γ᾽ δ ΔΙΟΚοπδοΥ | παράφρον παρέσυρας ὁΧ ΑΘ50Π. 
Ῥγομι. 1098 οομπίοίθθαμθ 2288 βᾶσ᾽ ἔπι ϑήρας πόϑῳ ΟΟἸΏΡΟΥΖ (τη 8]]6 1 
βῆναι ϑήρας πόϑῳ), βᾶσ᾽ ἐπὶ ϑήρας μόϑον Μούζρεν (μόχϑον ῬΙΘΥΒΟΙ), 
βᾶσ᾽ ἐπὶ ϑήρας πόνον 1΄. ὅπ. ϑομτηαύ 2845.. νῦν δὲ ψαμάϑοις ἐν 
ἀκυμάντοις Οοθοὺ 2456 δάκρυα βαίνει Μαείῖδθο | (εἴβει ΒδΙ 65) 
2949 τοῦ γιγνώσκοντ᾽ Β'. Βα 

255 πρὸς ἄκρον καὶ μὴ ἨρινοΙάθη 

261 βίοτον 'ΟΌΥΠΙΟΥ [ ἀτρεπεῖς ΠΘΙΒΚΘ, ἀτενεῖς 800 05 262 τέρ- 
ψιν Μυβροτᾶνθ 2608 τῇ τ᾽ εὐσοίᾳ Νϑυοῖκ | τῇ τ᾽ εὐσοίᾳ πολεμίξειν 
ΟἸἴτη ΘΟΠΙΟΙΘ ΘΠ 2060 ξυμφωνοῦσι ΝΩΌΘΙ 208 τάσδε δυστήνου 
Τιοηὐϊηρ 

210 σοῦ δ᾽ αὖ νΔΙΟΚοπδοι | βουλοίμεϑα Ἠδγίΐαηρ 2Σ271 ἄλλως ἐλέγ- 
χεις ΟἸΐτῃη 1611, κάμνω γ᾽ (ν861] ἀνῆκ᾽) ἐλέγχουσ᾽ Βανμο]α, οὐκ οἶδ᾽ 
ἐλεγχϑεῖσ᾽ οἸίτη 61], οὐκ οἶδα δηλοῦν Ε΄. τι. Βομτηϊαῦ, ἔκαμον ἐλέγχουσ᾽ 
Ὑ116111: 212 ἀρχὴ πημάτων προσέπτατο Νάυοκ 274---81 ἀο]οὺ ΥΏΘΘΙοΥ 
9Τὅ τριταία γ᾽ οὖσ᾽ ἄσιτος, ἀσϑενεῖ; ῬΦΙΘΥ 2160 (ὑπ᾽ ἄσης Μιοίογ8), 
ἄσης ὕπ᾽ Μυτείυβ, ἀσηϑεῖσ᾽ Ῥίογβοι, ἄλης ὕπ᾽ Προίδ]τθ, ἐπ᾽ ἀπάταις ΥἹ- 
[6111 ἄτης ἡ ψΑ]οΚοπδον [ ποίας ὑπ᾽ ἄτης κατϑανεῖν ΝᾶποΚ 2470 56. 
ἀο]οὺ Η. Μα6116 0. 211 ϑανεῖν] ἄδηλ᾽ Μυβρτᾶνο, οὐκ οἶδ᾽ ὙΥΠδιποσύζ, 
μανεῖσ᾽ ϑθαύτητι 616 γ | ἀσιτεῖ γ᾽ Ῥυτρο]ὰ 21 οὐ 280 ἀο]θὺ οὖ 218 
Ῥοβὺ 219 οοἰϊοοαῦ Νὅαοκ 

289 5αα. καὶ σύ γ᾽. λύσασα, καὶ γνώμης ὁδὸν ἔγωγ᾽ ὅπη... ἑσπό- 
μην, μεϑεῖσ᾽ ΒΙοιηῆθΙ]α 

290 ἀο]οὺ Η. τοι, θη, 289 ἐγὼ ρῖὸ ὁδὸν ΒΟΙΌΘΠΗΒ, Τ᾿ ΟΌΓΠΙΘΥ 
290 54. γνώμης ἐγὼ ὁδῶν ὃ᾽ ὅπη ΝΥ 61} 290 5464. γνώμης ὁδὸν με- 
ϑεῖο᾽, ἀα]οίο ν. 291, ΤΟΌΣΠΙΘΥ 294. πάρεισιν αἴδε Βδγ16 [ συγκαϑί- 
σταιντ᾽ ἂν Μυβρστᾶνθ 297 ἔα᾽ τί σιγᾷς; οὔ σὲ χρὴ Βτύποκ (οὔ σ᾽ 
ἐχρῆν ΜΝ ΆΙΟΚΘΠΒΘΥ, τηϑ]]Θὴὴ οὐχὶ χρή) | τί φής; τί σιγᾷς Νῶποκ 

299 τοῖσί γ᾽ Μοπκ 
802 ἔσον τ᾽ ΤιΘπίϊπρ' [ ἴσον γὰρ ἴσμεν τῷ πρίν Ε΄. ὅπ. ϑομηηταῦ 

804 μεντὰν Ἠδυπογάθη | μέντοι πολλὸν αὐϑαδεστέρα 6 Ι5Κ6 804 56. 
μέντοι οὐ αὐϑαδεστέρα γίγνου ϑαλάσσης δαὺ βρυτῖῷ ἀαὺ οοτταρύα ρΡαΐδῦ 
Νάυοῖκ, αἱ οΟἸτα ἀλλ᾽ ἴσϑι, πρὸς τάδ᾽ εἰ ϑανεῖ, προδοῦσα σοὺς Ῥ͵ΌΡο- 
ποθαῦ 806 προδοῦσ᾽ ἔσει ἨδΙΘΥ ϑτηδ, 

828 ἔα μὲ μῆτερ ϑοποηκὶ, ἔα μ᾽ ἀπελϑοῦσ᾽ ΒεαγίμοΙ]α | ἔσϑ'᾽ ἁμαρ- 
τάνευν ῬΘΙΟ]ΘΥ 824 οὐδέ σου λελείψομαι Ῥυροτὺ (ἑκοῦσά γ᾽ οὐδέ σου 
λελείψομαι, ΚΚνϊὄα1]8), ὧδέ σου λελείψομαι ἀπομπγτηιβ, ἐνδεὴς λελείφομαι 

Οἴτῃ οοπίοίθθαπι, εἰ δὲ σοῦ λελείψομαι --- οἸπι ὙΥΠ]ΔτηονγΙύα, ἐν δὲ σοὶ 
βεβλήσομαι ὙΥοΙο. ΒαιοΥ, ἐν δὲ σοῦ λελήψομαι ΝΥ Ί]ΘΙ8, ἀλλὰ σοῦ ᾿πι- 
λήψομαι Βαεγίβο!α 891. 82 ἀο]οῦ ΘΟ  ΞὋ8ΕἝΟ 821 σοὶ τάδ᾽ εὑρήσεις 

ΠΕ ὅα. Βομυπαὺ 828 εἴ σου μὴ ἴτυχον ΚιτΟΒΠοΙ͂,, ἢ σὲ μὴ εὐτυχεῖν 
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Νδθοῖκ, ἢ σ᾽ “Ἴιδου τυχεῖν ΟΟἸ]τνᾶππ, ἢ σοῦ κῆρ᾽ ἰδεῖν Ἐ᾿, ὅπ. βομτηϊας 
829 ὀλεῖ ταύτιοὶ σοπθϊπαδὺ Υ᾽ Δ] ΟἸσοπθου | ὀλεῖς Μαθργαᾶνο 829---32 510 
ἀἰβροπῦ: 381. 880. 829. 882 Η. ἨΗΐγ26] 

υ - 

880 ἱχκνουμένην ἐμέ Ν᾽ ΔΙΟΚΘΠΔΘΥ 3551 ἄκη γὰρ αἰσχρῶν, ἐσϑλὰ ᾿ 
Μυβρτᾶνο 884 χρή Πευΐαῃρ 

840 πάσχει ΒΌΓΡΘΒ 841 ὡς] ὧδ᾽ ΕἸΤΉΒ]ΟΥ 341 λέγουσιν (λέ- ὡ- ἴις Φορρ. 

γουσ᾽ Μυβρτανθ) ἐν ἀνθρώποις οΙΒκ6, λέγουσιν ἐν βροτοῖς ΝΥ̓́ΘΙΪ, λέ- 
γουσιν ἄνϑρωποί γ᾽ ΒαγΠο] ἃ 848 αὐὖ ἄλγιστόν 9᾽ αὐὐὖ ἀλγεινὸν δ᾽ 
τϑασϊτιὺ Νδθοῖκ 849 ἡμεῖς. δ᾽ ΜΑ]οκοηδου [ ἄρ᾽ ἦμεν Νδιοῖκ, ἄρ᾽ 
ἐσμέν ἩοΥ ΘΓ θη 

861 ἐσϑ᾽) οἶσϑ᾽ Τούτη 864 οὐκέτ᾽ ἀνσχέτ᾽ Νᾶυσοκ 8588--ὅϊ᾽ 
αο]οὺ ΝΈΟΙ οΥ ϑῦῦ εἰσορᾶν ϑΟΔΙΙΡΟΥ νοὶ] ΠΘΙ5Κ6 8681 ϑανοῦσα] 
φϑάνουσα Ἠοτσνοτάθη, μαϑοῦσα ὙΥ 61] 

861 ἅμ᾽ ὥλεσεν ΝΑΡΘΥ 804 σᾶν σ᾽ ἔρον οΟἸΐτα ὙΥ 61] 304 5η. 
3. ὧἂδὲὰ. (σ᾽ ἂν δίκαν κατακλύσαι φρενῶν Μυβργδνθ), σᾶν, φίλα, καϑανύσαι φρε- 

νῶν ἘΠΙΉ5]ΟΥ, σ᾽ ἀϑλίαν κατανύσαι φρενῶν ϑ614]6Υ, σᾶν, φίλα, σὲ κατα- 
λῦσαι φρένα Ἠατίυπρ', σᾶν ἰδεῖν κατάλυσιν φρενῶν ΚαγΒοΥ, σὰν νόσον 
(ν6] σᾶν πλάνον) κατανύσαι φρενῶν Μ11611, σὰν φιλεῖν κατάλυσιν φρε- 
νῶν ΟἸΐτι ΘΟΠΙΟΙΘΌατη, σᾶν (Βϑηδηιτα) μ᾽ ἑλεῖν κατάλυσιν φρενῶν Βατί- 
πο]. ααἱ οἷ σὰν παϑεῖν κατάλυσιν φρενῶν φῬγοροποθαῦ, σὰν φέρειν 
(ν68] μ᾽ ἑλεῖν) κατάλυσιν φρενῶν Οὐ. ΒΆΒΟΒΘ 8606 κάκ᾽ ἀνύσαι φρενῶν 
α. ΒομηθΙ ον 807 στρέφοντες αὖ νατῖα ἸΘοῦϊο σοα]οατη τηθιπου δ 
868 ἴονῦ. ὀλέϑιι᾽ ἐξέφηνας | ἃ ᾿ξέφηνας Βοίῃθ 869 τίς σ᾽ ὦ παναμέ- 
ριος ὅδε πόνος μίμνει Μύβργδνθ, τί σέ γ᾽ ἂν ἄμμορος χρόνος ὅδ᾽ ἂν νέ- 
μον ὉΠΟΉσΙΩιΒ, δὔΐϊϑιη ὅδε πανάμερος τίς σε χρόνος μίμνει 61], τίς σε, 
παναϑλίαν ὧδε χρόνος μένει. θ᾽ χοΥά6η 

811 εἰσέτ᾽ ἔστιν οἵ τείνει τύχα Μυβργᾶνα | ὧν φϑονεῖ Βοίμε [ ἃ 
φϑίνεις τύχᾳ ῬΑΙΘΥ, ἡ φϑίνεις τύχᾳ Υ͂ΘΙ] | τέχναις οἸἵτη Ἠρινοτάθη 
87 54. ἄλλων γε] ἄλλα. ϑνητῶν τ᾽ ἩϑάϊοΥ 818 κακίον᾽ 66. Βομιηηά 
κακῶς, ἔνεστι. ἩΟΪΖΠ 878 56. πράσσειν τὰ πλείον᾽, ἀλλὰ τῇδ᾽ ἀϑρη- 
τέον (οούθυ!β ἀ6]6 015) Νϑαοὶς [| οὔτι γὰρ τό γ᾽ εὖ φρονεῖν τοῖς πᾶσιν 
ΔΠΟΠΥΤΠΒ 

888--817 αἀο]οὺ ΘΟΒΠΊΘοΙς, 8388---88 ἴῃ ὑπὰπῃ νϑίϑιη αἰδοῦς τ΄ ἐπεὶ 
δ᾽ εὖ τυγχάνω φρονοῦσ᾽ ἐγώ οοπίγεμιῦ ΤΟΌΤΠΙ 888 ἄλλην τιν᾽ εἰσὶ 
δὲ φϑοραὶ πολλαὶ βίου ὙΥ͂ΩΙ], ἄλλην τιν᾽ ἄλλος εἰσὶ δὲ φϑοραὶ βίου 
(οτρου [ σπῖλοι βίου Μυβροτανθ 884 γροδὺ 818 ὑσδηβροιῦ 4. Ρ. Μ8- 
Βα, αὐ νουρθῶ αἰδώς τε 8885 οχ σ]οββοιηδίθ οὐΐα 6886 ραύαῦ 884 564. 
μακλράς τε λέσχας καὶ σχολήν... αἰδῶ τε. ἀρΙοίο νούβὰ 388, Βαεγύμποὶα 
580 αἰδοῦς τε νΘΥΒΊθ5 882-- 84 φοβὺ 886 ὑγδηβροβιῦβ [.. Θομσηταῦ, τ΄ 61 

ῬΥΟΡομΙν ἀ 6] οῦ]5. γϑυβι 5. 888 βα. ὙΥΠ]ΘΙηΒ, αἰδώ τε ἀθ]θῦϊθ βάθη νϑὺ- 
510 π5 ΤῊ. ΜΉ 887 ταὐτά γ᾽ ὄντε γράμματα ΝΡ. 888---Θ90 ἰγδπδ- 
Ροπὶὺ ροβὺ 402, ἀο] οὐ νϑυβίθυβ 8384- 87, ΗΑ] 889 οὐκ οἶδ᾽ ὁποίῳ 
ΠοΙΒΚῸ 889 Βα. ὁποῖον φάρμακον... μ᾽ ἔμελλεν Βευύπο!]α 

391 λέξω δέ σοι καὶ Βετίπο] | καί σοι ΜΟΠΚ 896 ἀνδρῶν] ἄλ- } 
λων ΒενΠο] ἃ 897 αὐτοὶ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς... κέκτηνται ᾿ΓΟΌΓΗΙΘΥ 

400. οὐϊδιη τοῖσδέ γ᾽ Ν᾽ ΔΙοκοηδθον | τοῖν δυοῖν οὐκ ἤνυτον Ἠδυνΐαπρ' 
402 βουλεύματι, οἸῖτη Νῶποὶς [ νϑυβαιῃ ἀο]οὺ ΡΆ]ΘΥ 408 54. ἀο]οθαῦ 
οἴττη Παυαηρ 40 5α. οὖσα, γιγνώσκειν καλῶς, μίσημα πᾶσ᾽ ἦν, ὥστ᾽ 
ὕλοιτο Ἠαυίιηρ 400 οἷοι Α, γγοίδιηδῃ, 406---12 ἀο]οὺ Βαυπο]α 
400 γυνὴ δὲ πρὸς τοῖσδ᾽ οὖσ᾽ (ἐγίγνωσκον καλῶς) ΝΥ 61], γυνή τε πρὸς 



» 
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τάδ᾽ οὖσ᾽ ἐγίγνωσκον καλῶς ΝΥ ΙΠδΙαον, 407 μίσημα πᾶσιν ὡς ὄλοιτο 
οἴη ο] 407-- 12 ἀρ]οῦ δποσγηβ 408 ἦρξεν ἩρΙνοΥ θη 

αοΐθ 420 δ] αὐἹὰ Θχοι 1586 (ἀλλ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν σωφρονεῖν πειρά- 
σομαι) Ῥαύεῦ ῬαΙθΥ 

421 ἐλευϑέρως ΑἸάΪπδ 428 οἸττη ἀο]οραὺ Βδυπο]ᾷ 426 ἅμ᾽ 
ὄλλυσθαι βίῳ Μυβρτανα, ἀμύνασϑαι βίῳ ἴλισδο 429 προτεϑεὶς Νυ8- 
Ἔτανο 
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482 ἐν κακοῖς ΤΟΌΤΗΙΪΘΥ 484 φόβον] ἴοτί. τάφος 485ὅ χὰν 
ϑεοῖς Τιθη]ηρ' 486 ὡς δεύτεραι ὟΝ 61] 481---44 510 ἀϊδβρομιῦ: 439 

- 42, 481 (τοῦτ᾽ ἄρα περισσὸν ΒΟΥΙΌΘΗΒ). 488. 444 5α., ἀδ]οίο νουβὰ 448, 
ΨΙ6111 4817 οοττυρύμπια, 438 βΡασίατα, ὀοηβοὺ Νϑθοὶς 3 πέπονθας οὐ 
περισσὸν οὐδ᾽ ἔξω λέγω 5ογιθιῦ, νοῦθῶ ὀργαὶ... ϑεᾶς ααὖὺ Θχ 1418 τη86 
τορϑύϊξα δῦ Ἰϑοῦηϑ6. αὐϑ1 ἘΠΕ 448 5ἰαύαιῦ Πιπαουῖ {το δ, 6556 τὰ- 
ἔπ5, Βαυίμοϊα 

441 54. ἀο]οὺ Βοιη παν 441 οὐκ ρα νοῦ δεῖ ϑοδ!σου, οὐκ 
ἄρά γ᾽ εὖ χει Ἡθαίμ, οὐκ ἄρά γ᾽ ἡδὺ νθ}] οὐκ ἄρα δεινὸν Μαβρτᾶνθ, 
οὐκ ἀρ᾽ ἄἅγους δεῖ Βοίμθ, ποῦ τἄρα ποῦ δεῖ Νῶιοκ, ἐρᾶν ἄρ᾽ οὐ δεῖ 
(ΟἸοῦ] | οὔ τἄρα λύει τοῖς ἐρῶσι νῦν τέλη ϑιααύθμηι 6116, οὔ τἄρα λύει 
(ν6] οὗ τἄρα ποῦ δεῖ) τοῖς ἐρῶσι τοῖς πάλαι Μ106111, οὐκ ἄρ᾽ ἀγὼν δὴ 
τοῖς ἐρῶσι νῦν μέγας Ἡϑά]ΘΥ 441 54. λύουσ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲν τοῖς ἐρῶσι, 
“τῶν πέλας ὅσοις μέλουσιν “ατύαμρ, οὔ τἄρ᾽ ἂν οὐδεὶς... νόσον ἐμάλασσεν 
ΟἸττη ΘΟ] ΟΙΘΌδπι, ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἔδει γὰρ τοῖς ἐρῶσι τῶν πάρος, πόσοι τε μέλ- 
λουσ᾽ Μείσρει, οὔ τἄρα πότμον τοῖς ἐρῶσιν εὐτυχῆ ϑεοὶ νέμουσιν Β. Θὰ. 
ΒΟΒταϊαὺ | τοῦτ᾽ ἀρά γ᾽ οὗ δεῖ τοῖς ἐρῶσι τῶν πέλας; ὅσοι τε μέλλουσ᾽ ἢ 
᾿Ῥ)ανεῖν καὐτοὺς χρεών; οἷπη ΥὙΥ̓61] αηΐθ 448 Δ]1η1ἃ ΘΧΟΙαΙΒ56. ραΐοῦ 
᾿ιπαον (ϑαρρ!οὺ νῦν δ᾽, ἀντέχεις γάρ, ἐς σ᾽ ἐπέσκηψεν ϑεά Βεγύμο] 4) 
ΑΔ47-- ὅ0 ἀοἰ]ού ,ανίαμρ;, αα 4475. οἷ φροϑὺ 460 ὑγδηϑροπθρεαῦ 
449 χαὶ τίκτουσ᾽ Πονπογάοῃ, κἀνδιδοῦσ᾽ 'ΓΟΌΤΠΙΘΙ, κἀνιεῖσ᾽ ΟἸἸτη ΘΟη1- 
᾿οἰθθδπι 

450--ὅ8 ἀο]οὺ ὙΥΘΘΙου 451 ϑεοί ΜανκΙαπα 

466 συνεισκομίξειν ΤΟΌΓΠΙΘΥ 467 τοι] σοι ΝΥ 1]]ΘΙη5 4θ8---Τ0 
᾿ἀο]οὲ Βεαυίμο]ὰ 468 οὐδὲ στολὴν γὰρ ἢ κατηρεφεῖς δόμους ἘΠ ΘΙ5]τΟ, 
οὐδ᾽ ἂν στέγην ἄν, ἧς κατηρεφεῖς δοκοί Βύυσρεδ, οὐδ᾽ ἂν στέγην γάρ, 
: ἧς κατηρεφεῖς δόμοι Μοηῖ, οὐδὲ στέγην τὰν κτὲ. ΠοΙβ1ρ, οὐ γὰρ στέγην 
Ι ἄν, οἷς κατηρεφεῖς δόμοι (εξ ὙΝΟΙ ] εὖ κατηρεφῆ δοκοῖς ὟΝ 611 468 Βα. 
[οὐδὲ στέγην γὰρ ῇ κατηρεφεῖς δόμοι, κανὼν ἀκριβώσει᾽ ἄν Μ᾽ ΔΙΟΚΘΠΆΘΥ, 
οὐδὲ στέγην γὰρ ἧς κατωφερεῖς δόμοι, κάλως ἀχριβώσει᾽ ἄν Τιϑπϊάπιρ, 
οὐδ᾽ ἂν στέγην γὰρ εἷς κατηρεφοῦς δόμου καλῶς ἀκριβώσειεν ΚΊΤΟΒΠΟΥ͂Σ, 
οὐδὲ στέγην ὁ ἂν αἱ κατηρεφεῖς δοκοὶ καλῶς ἀκριβώσξιαν χαοπῃάδηη ΘΟΠΙΟΙ6- 

ἼΡδτα; οὐδ᾽ ἂν στέγην γὰρ, ἧς κατηρεφεῖς δόμοι, (ὀρϑοῖσι κανόσι, τέχτο- 

ἿΣ: ξυλουργίας) καλῶς ἀκριβώσειαν Ῥά]ΘΥ, οὐδὲ στέγην γὰρ ἂν κατηρεφῆ 

δοκοῖς κανὼν ἀκριβώσειεν ΟΟΠΏΡΘΙΖ, οὐδὲ στέγῃ γὰρ ἂν κατηρεφεῖς δό- 
μους καλῶς κχτὲ. ΟἸ]οΥ!], οὐδὲ στέγην ἂν εἰς κατηρεφεῖς δοκοὺς κανὼν 
᾿ἀκριβώσειεν ΟἸΙτη δοει οἰ μδῖα: οὐδὲ στέγην ἄν, ἢ κατηρεφεῖς δοκοί, κα- 
νὼν ἀκριβώσειεν (Οὐ. ΒΌΒΟΠΘ 469 οὐΐδη κανόνες (ν6] κανόσιν) ἀκρι- 

᾿βώσειαν ΜαυκΙδπα | ἀκριβοῦσ᾽ αἰέν Μυβρτανθ, ἀκριβῶσαί νυν ΜΥ1Π]ΘΙΏ5, 
ἂν ἠχρίβωσαν ὙΥΠδταον, ἀκριβώσαις ἂν ἩδΔΑΙΟΥ | ἐς δὲ σύγχυσιν 
᾿ϑέδαύτηπ 6116 

410 (πεσούσας ἣν σὺ πῶς. . δοκοῖς Ἠραύῃ || πεσοῦσ᾽ ἴσην σοι, Βυτ- 
865 | πεσοῦσαν ἣν ϑομαρίον, πεσόνϑ᾽ ὕσην Μαάᾶν!ρ, πεσοῦσ᾽ ἐς ἣν Ο]οδ], 
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πεσοῦσ᾽ ἄσημον πῶς Ἠο]ΖηοΥ | σῶς ἂν Μανκίαπᾷ 471 ἀλλ᾽ εἴ γε πλείω 
τῶν κακῶν τὰ χρήστ᾽ ἔχεις ῬΟΌΥΘΘ | τῶν κακῶν] πραγμάτων Βαγποϊ]ὰ 
412 κάρτ᾽ ἂν Ε]Τ5]6Υ | οτύ. κάρτα γε στέρξειας ἄν 4138 ἄγ᾽ ὦ Βοῖίμο 

411---81 ἀο]οῦ Βαυῦπμο!α (478 οἱοιὺ Κυνιὄδ]8), ροϑῦ 607 οἸίτη 1. 6011ο- 
οααὺ ὙΠ] δμηονῦ, αὖ ΘΟΒ. νΘΙΒΒ νΘΥΒΒ ὅ18---Ἰὔ (δεῖ σ᾽ ἐξ κτἕ.) ῬΒδο- 
ἄγτῶθ {γα} Θχοιρογθηῦ ροϑὺ 471 Ἰαουηϑιη (ἔστιν μὲν ἡμῖν χρίματ᾽, 
ἔστι καὶ ποτα) 5αθυιν ΟΘΥ1 418 εἰ δ᾽ εἴσ᾽ ἩδΥνογ θη 418 54. καὶ 
λόγος ϑελκτήριος φανήσεταί τις, τῆσδε Μυθργανθ ' 

480 5α. ἀο]οὺ Ἠδυΐαηρ 480 ἦ παῦρά γ᾽ ὀψέ τ᾽ Ποῖθκο 484 οὗ- 
τος] οὑμὸς Ἐ'. απ. Βομτηϊαῦὺ 488 γὰρ λιτοῖσιν Τλπάδα ὁ 

491 τἀνδρὸς ὡς ἔχει διιστέον ϊπαοτί, τἀνδρὸς ὡς τάχος πειρατέον 

Ἠουνογᾶθη, τἀνδρός ᾧ τάχος διοιστέον Βαγπο]ὰ | ἧ τάχος νε] ἐν τάχα 
Ἠροϑάϊδμη [ διοπτέον Ῥοτβομ, δὲ πειστέον ΗδΑΙΘΥ Ῥοβὺ 491 αἱϊαυμᾶ 
᾿πύθγοὶ 1586. οἹτη ραθαθδτα 498 54. εἰ μὲν γὰρ ἦν οἷς μὴ ᾿πὶ συμφο-. 
ραῖς βίου τοιαῖσδε σώφρων οὖσ᾽ ΝΥ 61] 494 σώφρων τ᾽ Δ ]οΚοπδου,, 
ἀεσίφρων δ᾽ Μυβργᾶνθ 494 54. ἀο]οῦ ΝὅθΠΟΚ βουρθηβ 496 πῶς ἦγον, 
Ἰύθυη βου ἼΡ6η5 οὐκ ἦγον Βεγπο]α 

ὅ00 αο]οὺ Νδαοκ | ἀλλ᾽ εἴ γ᾽ ἀμείνω ὙΝ 61} 8601 κρεῖσσόν γε, μὴ 
Ἰϑούο νϑύβᾷ 600, Βευθμο]α ὅ08 καὶ μὴ σε Ῥούβοῃ, αἴ, μή σε Βοΐμο, 
μὴ μή σε ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, ἀ μή σε ϑ΄ομθηκὶ, μὴ νῦν γε οἸΐπη 61], μή μοι σύ 
ΟἸΊτη σομ]οἰθθδιη | εὖ λέγουσ᾽ αἴσχη τάδε (ν6] αἴσχιστα δέ) ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, εὖ, 
λέγουσ᾽ ἃ μὴ καλά οἸΐπι ΘΙ], εὖ λέγουσ᾽ ἃ μή σὲ χρή Ο. ἤθη. 
ὅ04 ὑπώργασμαι Οονοῦ | μὲν οὖν ἨδΗΠΘΙΠΆΘΙ]ΘΥ 806 νῦν ἀνειληϑή- 
σομαι ΥΕΙ], λανϑάνουσ᾽ ἁλώσομαι Βαγίβο]α, “νῦν πεσοῦσ᾽ ἁλώσομαι. 
1. Ηο]δπμά, νῦν διαφϑαρήσομαι Ἠδά]ον | νῦν] ον. λῦμ᾽ ὅ07 εἴ τοι 
δόκει οΟἸ1πὶ ΜΌβργδνθ, τοῦτ᾽ εἰ δοκεῖ Μαεαίιδθ [ ἁμαρτάνειν] εἰπεῖν ἐμοί 
ὙΘΒΘΠΟΥ δ017 54. εἴ τοι ᾽δόκει. σοι, χρῆν μὲν εὖ σ᾽ ἁμαρτάνειν ἀλλ᾽ 
οὖν πιϑοῦ μοι ΜΥΏΘΘΙΟΙ || χρή τέ μ᾽ ἑνὸς ἁμαρτάνειν, τόδ᾽ οὖν πιϑοῦ. 
6 ὅ08 ἧ δ᾽ οὖν ἴὔϑοποι, σὺ δ᾽ οὖν Εδομύ, ἰδοὺ Πδίπαομ, εἶεν 
ΟἸπη Ὑ͵Πδτηονὗ, ἕν δ᾽ οὖν Βεαγίπο]α 

ὅ14 σημεῖον] μνημεῖον Βυγρθ5 | πέπλων λάκος ἈρδΙδκο, πέπλωμά τι 
γν6] πέπλων δάκος Νδιοκ 11 ἄκους (γ6] σὺ τοῦδ᾽ ν6] οὗ γ᾽ οἶδ᾽) 
ὄνασϑαι Ἐἰ. απ. ομιηϊαύ Ι͂ 

δῦ σὺ κατ᾽ Ἠεγίαπρ, ὃς ἀπ᾽ Ο. ϑομ ἃ 626 ἱεὶς πόϑον Ναθοκ, 

στάξας πόϑον οἸίτη ΘΙ], στίλβων πόϑον δΥοιᾶσθοῃ δ 21 ἐπιστρατεύῃ 
Ἡρουσσουάθῃ 

81 ὑπέρτατον ΜΆΙΟΚΘΠΔΕΙ ὅδ82 οἷόν γ᾽ ὃ ΑΙΟΚοηθϑοι, τοῖον τὸ 
Μοηκ ὅ84 ὀλίγος παῖς Ν)]ΟΚοπδοΥ, ὀλοὸς (ν6] δόλιος) παῖς Βυγρθθ. 

8 ἁπλῶς ἁπλῶς Βοίῃρ ὅ86 τερέμνοις ΜουκΚ ὅ817 (ἄρ᾽) ἀέξει 

Ηροΐῃ ι 
ὅ40 φίλτατον ΚΙτΟΒΠΟΗ͂ ὅ48 54. ἱέντα συμφορᾶς ϑνατούς [)0- 

θγ66 ὅ44 ὅταν ἀνθϑῇ Μυβρτανθ 40 5αᾳ. λέκτρων ἄδαμνον (τοὶ 
ἄπειρον) ΝΥ 61] ὅ48 οἴκῳ οἸῖτη Μαβρτανο, οἴτῳ ΤΎγ ἢ ὺ 49 ἄπο 
τρομερὰν Βγυμοῖ,, ἄπ᾽ εἰρεσίᾳ Μαῖα, ἄπ᾽ εἰρεσίαν Βοίῃθ, ἀπ᾿ Εὐρυ- 
τιδᾶν ΜΟΙ, ἀπ᾽ ἐργασιᾶν ὙΥ61], ἀπ᾽ Ἑὐρυσίων ΒουπαΥ Δ ΚΙ5 ὅ49 56. 
ζεύξασ᾽ ἀτειρέα συνδρομάδ᾽ ἄταν Μυβρτᾶνθ 

δῦ0 τιν᾽ (τὰν ΜοηΙ) Ἄϊδος ὥστε Μαβρτανο, Ζαναΐδ᾽ ὕπως τε ΒοίΠθ, 
καὶ δάϊον ὥστε Ὁ, Ο΄. Τήπᾶον, ΜΜαιναλίδ᾽ ὅπως τε Ο. Θοιδτα, ποτνιάδ᾽ 
ὕπως τε ἸζΆγΒ6Υ, Ναΐδ᾽ ὕπως τε Βαιμο]ᾷ, μαινάδα (ν6] ϑυιάδα) τιν᾽ 
ὥστε ΟἸΐτη ὁΟμϊοΙοθαπι, τάλιδά τιν᾽ ὥστε Πδρρο]ᾷ, νξεανίδ᾽ ὅπως τὲ 



ι ν ΑΡΡΕΝΌΙΧ {Ὁ 

ἐπ ατίμοια ὅδ φονίοις ὕμνοισί τε Οβᾶπη, φονίοις τε σὺν ὕμνοις (οὐ 
δ602 χατέλυσεν) Δ᾽1Ια πη ο ΘΟΠΙΟΙΘΌδι | ὑμεναίοισιν Βταποκ δ58 Κύ- 
πρις ᾿Δλαμήνας τόκῳ ὙΥ 61] δδ8 συνειδεῖτ᾽.. ἕρδει Νῦοῖς (ἔρδδι δὴ 
β ΘΠ ρου) Ι ἂν οἵα Κύπρις ἕρπει (οὐ ὅ48 τυ υο Βυγρθϑ δῦ9 56. 

,τοκάδ᾽ αὐτὰν Βυῖροδ, τὰν τοκάδα Ηδυαηνσ 
ὅ600 τὰν οἸττη ἀθ]οθαὺ Βαυπο]α | διγήποιο ΘΟΔΙΠΊΡΘΥ ὅ601 νυμφευ- 

᾿σαμένα ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ [ πότμῳ] φλογμῷ ΟἸ]1π ΘΟΠΙΟΙΘΌΔ Τα ὅ62 κατένασσε 
 ΜαικΙαπᾶ, κατεκοίμασεν ΒΥΌπΟΚ, κατακοιμᾷ ΜΟΙ, τε κατεύνασε νθΕ] τε 
᾿χκατευνάζει Μαείῃϊαθ, κατέπαυσεν ῬΆΙΘΥ, (κατέκνασεν ΒοΥΠδΙ 41.185), ἔογύ. 
᾿χατευνάζξει ὅ08 πάντ᾽ ἐμπιτνεῖ Οβᾶπῃ | ἐπιπνεῖν ΒοΥΠΑΥ Δ Κὶβ 
ὅθά4 οἷά τις ΜοΟΠΚ | προποτᾶται Μαθργανα ὄὅθθ0 Φαίδρᾳ;: Η. τοι | Φαί- 
ὅρα; δεινὸν ἕν δόμοις τι σοῖς: Βεαγποϊα | τοῖσδε καινὸν ἐν δόμοις: 
ΝΑΌΟΚ, δεινὸν ἔνδον ἐν δόμοις: Ε΄. σα. δομιαύ 508 κακῶν ΟὐΔΥΤΩΘ]1 

᾿Π δ69 ὦμοι αἰαϊζ αἰαῖ ὟΥ6Ι], ααἱἰ ὅ69 Βα. --- 89 Βα., 5171---74 --- 591.---98, 
δ11-. 80 --- ὅ8δ.- 817 πὐαύαϊν 

11 544. .»»51 ϑαπὺ ΒΥΥΌΡΠΙΟΙ, φοϑὺ ν. ὅ87 οὖ Ῥῃβδθανδθ θχοϊδιηδίϊο- 
Π65. οὗ ΟΠΟΙῚ ἀοοβηηατη ᾿ἱπύθρυτη ᾿ἰϑοῦπᾶι πουϑύστη θ586 βὐύαθηατη 
ΟοΥὺ “ ΚιτΟΒΠΟΙ͂ ὅ72 ἔνισπ᾽ ἃ φοβεῖ ΝΥ 61} ὅτ0 ἐν δόμοις, φίλαι 
ΒΟΒΘΒΕΙ, ἐν δόμοις χτυπεῖ ΟἸῖτη Βαγύμο!, ἐν δόμοις πέλει Ο]οὉ], ἐν 
δόμοις βρέμει ϑομπυθονί, ἔνδον ὄρνυται Ε΄. ὅα. ϑοβιηιαύ 171 σὺ πὰρ 
ΒΥ ὅ18 ἔἕονί. σοὶ λέλακ᾽ ὀβρίμα 

ὅ8ὅ οἰϊδτα ἰαχὰν κλύω ἘΠτΤΉ5]ΘΥ ὅ8ὅ 54. σαφῆ δ᾽... γεγωνόν τ᾽ 
᾿(εγωνόν { γα]οκθμδοιὴ ὁ ὄπα Βγταποῖ ὄδ8δὅ 564. ἰὰν μὲν κλύω, σαφὲς δ᾽ 
οὖ ἔχω γεγωνεῖν ὁποῖ᾽ ἔμολεν ἔμολε σοὶ διὰ πύλας μαϑεῖν (γ6] ἔπη, ῬΙῸ 
0 Βαυύπμο]α ταᾶνα]ὺ κακαὴ) ὙΥ 61] | ἀχὰν μὲν κλύω, γεγωνεῖν ὄπα, σα- 
φὲς δ᾽ οὐκ ἔχω κτὲ. Δ νοΙ)6ν ὅ80 γιγνώσχειν ὄπα «8000 8, ἐρεγονύταν 
ὄπα Βοιπδταδ 15) [ ὅτου ΜΟΩΚ οὐ Νϑαοκ 

β ὅ91 58α4α. ΧΟ. προδέδοσαι, δειλά, πρόδοτος ἔκ φίλων. τί σοι μήσο- 
μαι; τὰ Ἀκρύπτ᾽ ἀμπέφηνε, διὰ δ᾽ ὄλλυσαι. ΦΑ]Ι. ὥμοι ἐγὼ κακῶν" ἀπόώ- 
λεσεν.. ἐμάς. ΧΟ. φίλως κτὲ. ΝΥ 61] 598 πέφηνεν τὰ κρυπτά Μομκ, 
τὰ κρύπτ᾽ ἐκπέφηνε Βατίπο]α | διὰ δ᾽ ἄρ᾽ ὄλλυσαι ΟΘΥῚ 898--οὅ τὰ 
᾿Ἀρυπτὰ γὰρ πέφηνε, πρόδοτος ἐκ φίλων, αἰαῖ, ὃ ἔ, διόλλυσαι ὙΥ1Πδτηον τὺ 

ὅ94 ἀο]οὺ Ηδυίαπρ' ὅ98 οἶσϑ'᾽ οὖν ῬΊοΘΥΒΟΙ 
014 ἔστ᾽ ἐμοὶ ΜοΠΚ 616 κακὸν] καλὸν ϑΟΒΘΒ ΚΙ, τόδε Βαυύμο]α 
6260 ἐχτίομεν Μιβργανθ, ἐκϑύομεν ΜομΚ, ἐκτρίβομεν Μαίθμϊδ6, ἐκ- 

᾿τήκομεν ΚΙτΟΠΠΟΙ͂ θ21-- 29 Δ]1Θηδτ 1ῃ 5θάθιῃ 1ΠΠ᾿ῶὔοβ οἱττα ρυΐαθαῦ 
᾿ ΚΙνΟΒΠοΗΙ͂ 027 νῦν δ᾽ οὐκ ἄδηλον (ἀ6]6ὑ15 ν. 62 54.) ὟΝ 61] 

680 εἰς δώματ᾽ (οἶκον ΚΙΤΟΠΠΟΗ͂ ἀτηρὸν φυτὸν Νάσος 688 ὑπ- 
Ι ἐξερῶν Π6Ι5Κθ, ὑπεχχέων Ἠδγσθγᾶθῃ | νϑυβαση 8Ρ65886 σα]ὺ Ν᾽ ΔΙ ΟἸΚΘ Ὁ ΟῚ 
684. στέργειν ἀνάγκη δ᾽ εἶτε Ηδαγίαπρ',, ἔχει δ᾽ ἀνάγκη σφ᾽ ὥστε Οοι:1 | 
' ἔχει δ᾽ ἀνάγκην πᾶς ὁ κηδεύσας" κεδνοῖς ἨθΙτηβοοίῃ θ84 5α. ὅς τε 
᾿χηδεύσας καλῶς γαμβροῖσι γαῦρος Ἠογνοτάθῃ | κηδεσταῖς καλοῖς γαμ- 
᾿βροῖς τε χαίρων Μαγΐαηρ 681 τἀγαϑὸν τῷ δυστυχεῖ ΜΆΘΕΪΥ 
088 τὸ μηδὲν οὖσ᾽ ᾿ ἀνωφελὴς ΚΙτοΒΠΒΟΗ͂, τὸ μηδέν, ἀλλὰ νωχελὴς Νϑδαοῖϊς, 
, τὸ μηδὲν οὖσ᾽, ἀμήχανος ΚΑΥΒ6Υ, τὸ μηδὲν οὖσ᾽ ἀλλ᾽ ἀβλαβὴς Ἐ.. ΟμΆτΗΡΣΥ 

040 μὴ γὰρ] μή ποτ᾽ Βαιμπο!α | μηδ᾽ ἐμοῖσιν ἐν δόμοις Νάιοκ 
᾿ 641 πλεῖον] μεῖξον Νϑαοκ 046 ἐς] ὡς Βεαγύπο]α 6417 ϑήρει᾽ Μετκ- 
᾿Ἰαπᾶ 649 αἵ μὲν εὑρίσκουσιν Ἠρίπδοι | ἐνδιδοῦσιν Βοίπο, ἔνδον εὗρον 
᾿ ΚΙνοΒΒοΗ͂,, ἔνδον νῶσιν ὙΝ 61] | ἐννοοῦσι σὺν κακαῖς Ἐ'. Οἵ. ᾿Βομτηίας 

θ64 πῶς ἂν οὐκ ϑολί!ισον [ εἴην] ἔξην Μυβρστᾶνθ 061 εἰ μὲν 



7 ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

ΜΙηΈςῈοη θῦ8 πατρί] ποτε (οὗ δηΐθῳ οὐκ ἂν ἐπέσχον) ΚΊγΟΠΠΟΥ 
659 ἢ ̓ κδημος Τλᾶνγθ5 

600 σῖγά 9᾽ Ἐ]ΤΒ]οΥ | (ἔξω μὲν Ν᾽ Δ)]οΚοηδοΥ) 6601 δὲ πατρὶ συμ- 
μολὼν ΘΟ ΠΡΘΓΙ 662 καὶ] χὴ ΜανκΙαπα 6063 τῆς δ᾽ εἴς μὲ τόλμης 
ϑϑιη]06105 [ ἴξομαι γεγευμένος ἨοΥγοτάρῃ, εὐστοχῶ γεγευμένος ϑοπαθοτν,. 
νίσσομαιν μεμνημένος Εἰ. απ. ϑομτηϊαῦ [ νούβατη ἀο]οὺ Ἠογνογάθη 004 
-- 08 δά ρυϊογθίη Ηἱρροϊγύμσμῃ τοίοσὺ Ν Ὁ] θηθου, 666 ἀο]οῦ Νδῦοῖ 
0θ0ὅ οὐδὲ φείσομαι λέγειν κακῶς ΝΥ ΑΙ] | μ᾽ ἀεὶ στυγεῖν ΠδΙΒκΘ, μ᾽ ἀεὶ 
ψέγειν ΒΙΒΟΒΘΉαΤρ,, μ᾽ ἀγνωμονεῖν ΜΝ ΘΒΘΠΘΥ [ νοϑύβατη ἀο]οῦ Βαγίμο!α 
009 τλάμονες ὙΥ οἵα. ΒαΌΘΥ 

670 τίν᾽ οὖν ἢ τέχναν ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, τίνας νῦν πόρους Ἠρτηβορίῃ, 
τέχνας νῦν τίνας ἔτ᾽ ΝΥ 611, 41 οἸτη τέχναν νῦν τίνα ποτ᾽ ἔχομεν ἔτι 
λόγου Ῥτοροπθθαῦ [ ἢ λόχον Βούμοα, ἢ δόλον (γ6] πόρον) (ὑδτηρϑυ, ἢ πό- 
ρους ΝΑΡοΥ, αἱ λόγου Νϑῦοϊς, ἢ δόλους Ἠδυπογάθῃ, ἢ τίνας (οὖ 1π ν. 
ῬΙΌΧΙΙΠΟ λόγους) Βαιύπο]α 611 οὐδ λῦσαι Μυβρταᾶνθ | λόγου] νόσου 
[λισχᾶο, μόγου Ἠθηταᾶηπ, φόγου Ῥυτρο!ϊᾶ, φόβου Βυτροβ, λόγῳ Βοίῃο, 
σοφούς Καγδοι, δόλοις Νάποκ, κακοῦ Οὐ. Β6Ι]ου, πόνου Δ. ΜΈΘΙ]οΥ, λίνου 
ὨΘΒΟΙΟ ααἷ5, βλάβης οἸίτη, ροβίθω πάλιν ὟΝ 611, αὐ]ᾶπη] πλόκουϑ ΟΤ7ὅ τίς 
οὖν ϑεῶν Μαϊίίῃϊδθ 616 πάρεδρος ἢ ξυνεργὸς] ὑπόπτῳ πάρεδρος 
Βαυύμοϊα | ξυνεργὸς... ἔργων] ἀδίκων ξύμμαχος ἐργμάτων οἸΐτη ὟΥ 61} 
617 5.. τὸ δὴ παρ᾽ ἡμῖν πάϑος δυσεχπέρατον᾽ ἔρχεται πέρας (γνΕ] τέλος) 
βίου Βαγίβο!ᾶ, τὸ δὴ γὰρ ἡμῖν πάϑος παρὸν δυσεκπέρατον οὐ παρέρχε- 
ται Μοίζρσου 618 πόρον ΚΑΥΞΕΥ, πάτον ΒΔΙΩΌΘΥΡΟΙ, πορὸν (οὐ βίον) 
ὙΠ]οηβ, πέραν ΥΠΔΙηοσιὺ | εἰργάϑει βίον Βοίμο, οἴχεται βίος Κιτοῖ- 
ΒΟΙ͂ βίῳ Ἠανίαμρ' : 

680 54. παΐγ]οὶ ὑγιθυῦ ΤΠ ΙΒ ΚΘ 680 κατώρϑωται τέχνῃ Νδυοκ 
(τέχναις Βδγμο]α), κατώρϑωσαν τέχναι ΟἸΐτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΙη 6088 εἴργα- 
σαι ΝΆΒΘΥ 684 ἐκτρίψει᾽ ἀιστώσας Βαραδ, ἐχτρίψειεν ἀστώσας Μ. 
ΒΟΒαῦ 685 οὐϊδιῃ ὅτι σῆς Βοίπο, εὖ σῆς Ο. Ε΄. ΜΆΠΙΟΥ 689 ὀργαῖσιν 
τεϑηγμένος Βοίπθ | νῦν τεϑηγμένος ῬΙογΒοη, σοὶ τεϑηγμένος ΒυΓΡΘΒ5 

691 συμφοράς] συμῳφϑαρείς ΠΘΙΒΚΘ θ95 δέσποινά σ᾽ εἰκὸς Βατί- 
ΠοΙα | κακά] καλά Βοίμο, σοφά νρ}] κεδνά ΥΥ 61] 096 δεὺ ὁουγτρύιτη 

εἰ 

ατιῦ βρασίαχη ᾿παϊοοῦ Νϑποῖ 699 ξητοῦσ᾽ ἀνεῦρον φάρμακ᾽ ΠδΙ5 ΚΘ 
100 εἰ δ᾽ οὖν ἔπραξ᾽ εὖ Ε΄ ὅτ. Βομτηϊαῦ 708 τρώσασιν ἡμᾶς εἶτα 

συγχωρεῖν λόγους Βογπαγδεακὶθ [ οὐΐϊατη ἡμᾶς σ᾽ εἶτα συγχωρεῖν λόγοις 
ριβκο | εἶϑ᾽ ὁμόσε χωρεῖν λόγοις γ6] ρούία5 οὔγε συγχωρεῖν λόγοις [λι- 
280, σ᾽ εἰς λόγους χωρεῖν τανῦν ΚΙγτΟΠΠΟΙ͂, εἶτα συμβάλλειν λόγους 1. 
ΟΒηηαῦ, εἶτα σωφρονεῖν λόγοις Οὐ. β61416Υ, εἶτα σ᾽ ἐξισοῦν λόγους οἸἸτὰ 
οομϊοίθραπι, εἶτα συγχέαι λόγους ΟδιηρΡὈ611, εἶτα συμβαίνειν λόγοις 
Μοίχρου : ᾿ 

711 τοσόνδ᾽ ἐμοὶ Βτηαποῖς Τιῦ ἐν δὲ προστροπῆς ἐγὼ ΒοηπδΙαδ- 
ΚΙβ.] προσβλέπουσ᾽ ν6] προβλέπουσ᾽ ΝΥ ΔἸκοἢ 614, προσκοποῦσ᾽ ΜΟΙΚ, περι- 
τροποῦσ᾽ Οὐ. Βομτηαύ, ἐπιστρέφουσ᾽ ΜΥ.]ΠΘΙη8 Τ1ὅ 5ᾳ. ἕν δὲ περιτρέ- 
πουσ᾽ ἐγὼ ἴαμα δή τι Ἡαγύαηρ [ ὃν δ᾽, ὃ πρῶτ᾽ εἰποῦσ᾽ ἔχω, εὕρηκα 
δῆτα... συμφορᾶς ἄκος ἹΚΙΤΟΒΠΟΙ͂, ἕν δὲ περινοοῦσ᾽ ἐγὼ εὕρηκα μοῦνον... 
συμφορᾶς ἄκος Νδιοῖκς | ἕν δέ, πᾶν στρέφουσ᾽, ἐγὼ εὑρεῖν τι ῥῦμα (εὑ- 
ροῦσ᾽ ἄκεσμα γν0] ἄκος τι Ἠθηνογθη) ν6] ρούϊυβ εὔρημα δῆτ᾽ ἐκ ΥΥ͂ΘΙ], 
εὖ δὲ προσχοποῦσ᾽ ἐγὼ ἕν ῥῦμα δεῖξαι Ε΄. 6τι. Βομταϊαι, ἕν δὲ προτρεπτή- 
ριον εὕρημα δή τι ΟἼΟΥ, πᾶν δὲ προσκοποῦσ᾽ ἐγὼ ἕν ῥῦμα δῆτα (νοὶ 
δή τιὴ (Ἰ]οῦ], ἕν δ᾽ ἄκος στρέφουσ᾽ ἐγὼ τὸ χρῆμα πάντῃ ΒΠογπογάρῃ, ἕν 
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δέ, πᾶν στρέφουσ᾽ ἔπος, εὑροῦσ᾽ ἄκος δὴ οἸΐτι σοπϊοϊο δι, ἕν δὲ πρόσϑ'᾽ 
εἰποῦσ᾽ ἐρῶ εὕρημα δή τι Ἠδα]ΘΥ 110 ταῖσδε συμφοραῖς Βούμο 
118 τ᾽] δ᾽ δηΐου 

120 αἀο]οὺ Βυαῃη 121 ψυχῆς ἐμῆς ΝΘΌΘΙ 128 ϑανεῖν γ᾽ 
ΕΠΙΉΒΙοΥ 1724 σὺ δ᾽ ΚΙνΟΠΠΟΙ͂ [ σύ γ᾽ εὖ μὲ νουϑετεῖς δβἶνα σὺ μή με 
᾿νουϑέτει ΜανκΚΙαπα 

180 τῆσδ᾽ ἐμοὶ Βγυποκ 188 ἵνα] ἰδέ Ομδιη νυ 788 56. πτε- 
ρόεσσαν εἴτε μ᾽ ὄρνιν ϑεὸς εἰνὶ ποταναῖς ΟἸττη ὙΥ 611, ἴσα καὶ (ν6] τινά 
με) πτεροῦσσαν ὄρνιν ϑεὸς εἶτε ποταναῖς ΔΝ Ί]ΠΘΙη5, ἐνί μὲ πτεροῦσσαν 

ΑΡΡΕΈΝΡΙΧ. 11 

ὄρνιν ϑεὸς εἶϑε ποταναῖς Βαγίμο!α 184 ἐν] εἰνὶ Πιπαον | ἐν πετεα- 
ναῖς ΒΕΓ ΚΙΒ [| πολυπλάνοις ἀγέλαις Μαβρτανο 180 κῦμ᾽ ἀκτᾶς, 
ῬΙῸ ἀκτᾶς 1817 ἰγοομδάθατϊη ὙΘαΌγΘηΒ, Ο]τη ΝΌΘΟΚ | κῦμα τᾶς βορέαο 
Τι. Βοθυβοὸῦ 789 πατρὸς] Πάδου Ἰκιζᾶς, πόρου σομπϊοίοθαμ, ϑεοῦ Βατιὺ- 
ΒοΪα, αα οΟἸτπη πατρὸς ἀφΙοροαῦ 

141 αὐγάς] ἄχνας γ6] παγάς Ἠθγνεγάθη, στάγας ΝΥ 611] 146 σεμνῷ 
τέρμονι κύρων θεαί, σεμνὸν τέρμονα, κύρων ΒεΙρΚ | χραίνων Βατρθδ, 
κύρειν Βοΐῃθ, πλάϑειν ΟἸἸτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΒΠΙ 141 οὐρανοῦ σόν, ἴάτλα, ῥά- 
χιν Μυβρτανθ 149 πάρακτοι. γ6] μοί παρ᾽ εὐναῖς Ἠδητηδπη, πρὸ 
κοίτας Ἠεγύαηρ, παροίκοις Νδιοϊς, παρ᾽ ἀκταῖς ΟἸτη ΘΟΠΙΟΙΘΌδτα, πρὸ 
κοιτᾶν ὟΥ611], παρεύνων Βευίμο]α, πάροιϑεν Μοίζρον | Ζανὸς μεγάλου 
πρὸ κοίτας ΘἸΟΣΙ, Ζανὸς παρὰ κοιτᾶν οἸττη Βειύπο]α 

151 ἐσθλοῖς Μαύμῖαθ, ϑεοῖσιν ὥϑθι α]6ὺ τῦ8 ἅ) πᾶ Βαειγμο]ὰ | 
ποντίου γ ΔΙΟΚΘΏΔΘΥ 12. ψασε ἐς εὐνάν Ἠδυνθγάθῃ Τῦβ 5αα. ἦ 
"γὰρ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἦν (γ6] δὴ) Κρησίας Ζ ἔκ γᾶς δύσοονις, ἔπταϑ᾽ ᾿ 
(μαϊπῃ ἃς) κλεινὰς Αϑήνας, Μουνίχου τ᾽ ἀκτᾶς ἵν᾿ ΝΘ] | ἦ γὰρ ἀπ᾽ 
᾿ἀμφιρύτοιο Κρησίας ἀκντᾶς.. ἔπτασο κλεινὰς ᾿ϑήνας ΠογνοΙάθη 

᾿τῦ9 Κρησίας γ᾽ οἸΐτη ὙΠ απιονες 
τ00 ᾿ϑάνας ΒτυμοΚ 101 ἁκτάς, ἵν᾿ Βεγνίμο!α 1606 κατε- 

᾿χλύσϑη Μυβρτῶνθ 108 τερέμνων Μοικ 
{78 δαίμονάς τ᾽ εὐνᾶν 611 ττῦ ἔρωτα] μίασμα ΟἸτη ΘΟΠΙΟΙΘ ΘΙ 

τῖθ ἰοὺ ἰού: βοηδρομεῖϑ'᾽ ὅσοι πέλας Νδυοῖϊς | δόμων] τάχα Βατύπο]α 
180--89 ἀο]οὺ Μοίζροι 182 566. ΟΠΟΥΊΟδ, 5] ΠΡῚ 15. ΘΠοΥΘαὐ 5. {11- 

Ῥυϊν Βαγίμο]αὰ 786 ἐν ἀσφαλεῖ βροτοῖς Ἠθτνογάθη 1789 ἤδη γὰρ οἷα 
νεκρὸν ἐχτείνουσί νιν ΝὅθοκΚ 
Ϊ 190 γυναῖκες ἴστε] ἄκουε σῖγα οχ Απθοα, ΒοΚΙς. Ὁ. 872,18 (Ξ 08. 
Ἰτάρτη. 1014 Ν.) Νδαοῖκ | [οτῦ. γυναῖκες, ἵσταται τίς ἐν δόμοις βοή; | βοῆς 
Κατομμοῖ 79054. βοὴ ἠχοῖ βαρείᾳ Μυβρτανθ 791 δῃΐθ 790 00]1ο- 
καὶ Μομκ, ἀδ᾽οῦ Βαυίμοϊα 192 οὐδ᾽ ἄρτι μ᾽ ΜϑενκΙαηα 194 εἴργα- 

ται] ἤρπασται ν9] ηὔνασται Ἠδυνοάθη 79 πρόσω μέν οἱ δὴ βίοτος 
ΒΟΠΘΗΚΊ | βίοτός ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅμως (ἀο6] 615 νου 5 ἔτ᾽ ἂν) Νδυοκ ἔτ᾽ ἂν 
ϑανὼν ΚΙνΟΒΠοΗ͂,, ἄγαν Ἐ᾿. απ. ΒομΒιηηιαὺ 719 5α. ἀλλ᾽ ἔσται γ᾽ ὅμως 
υπηρὺὸς ἡμῖν, τούσδ᾽ ἐὰν λίπῃ δόμους 66. Βομιηϊα [ νθιβὰ5. ἀβοὺ Ὑγ11ἃ- 

'πουσιὺζ 1799 βίου 'ΤΟΌΧ]ΘΙ 
800 μητρὸς εἰσὶ δ᾽ ἐν κακοῖς Β΄. ατι. ϑομιηηταΐ 802 ἀρτάνης 66. 

ΠθοαΡ θαι 808 παχνοῦται μὴ ἀπὸ συμφορᾶς τυνοθς π. Κυτσὺ 

᾿" 866. χαλᾶτε κλῇδας, ὡς ἴδω δυσδαίμονα νέκυν γυναικός, ἣ ϑανοῦσά 
ὥλεσεν Βαΐί8] 6. 809 ἐκλύετε, ϑάλαμον ὡς ἴδω δυσδαίμονα ἨδάΙουῚ 

ΕΝ ἀρ ΟἸἹοδὶ 809 54. ὡς ἴδω, πικρὰν ϑέαν, νεκρὸν γυναικός, 
᾿ ΤΝΝ μ᾽ ὥλεσεν Μεϊμϊαθ | ὡς ἴδω γυναῖκα :» δυσδαίμον᾽ ἤ μὲ 
θομί 
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810 γυναῖχ᾽ ὅπῃ μὲ ΟἸΐτη ΘΟΠΙΟΙΘ ΔΙ  γΘΥβαμ ροβϑὺ 807 οοἸ]οοαῦ 
γγ 61] 811--16 ΤΏ 6560 {τρυϊῦ Τ Ύγ ι (οὐϊατη ἘΠΤ 5] 6. οχηπῖα τη6- 
Ἰοῶ ν. 811 ---ὅὅ ΤΏΘθθο {χ]θυ1) 811 5ᾳ. μέλεον κακὸν τί παϑοῦσ᾽ 
εἰργάσω οἸΐτη Βούῃθ 818--10 --- 862--δδ 5ἰαίυμ β61 4]... 818 αἰαῖ 
φεῦ Νδποῖς, αἰαῖ σᾶς ΚΙγοΟΠΒοΗ͂,, αἰαῖ τᾶς Ῥγαθίθυθ θαι, βο]]οθῦ οὐηῖβθο 
ὦ, αποᾶ 1πη Α' βουνϑύμτη 6556 Ἰρῃογθ Δ ΡΥ 814 συμφορᾷ] σὺν πάϑει, 
Υγ61 8106 τί σ᾽ ἄρα γν6] ρούϊι5 ἅτις ἀρα Μιυβργαᾶνθ Ι τάλαινα, μαυροῖ, 
ΒΙοιηῆθ]α 811 ἐγὼ] ἐμῶν (οὐ 818 ἐγὼ) Βαγίῃο]ὰ [| ὧν ἔπαϑον τάλας 
Ἠθαίμ, οἵ᾽ ἔπαϑον τάλας Βτυποκ, ἔπαϑον ὧν πολύς ΝΥ ε1}]Ϊ 818 ἐμῶν] 
ἐγὼ Ναιοῖς [| τύχα] δαῖμον οἸΐτη ὟΝ 61] 819 8α. ἐπεστάϑη κηλὶς γ4}- 
ΟΚΘΉΘ6Ι Ἶ 

820 κηλὶς δ᾽ ΠΘΙΒΚ6 821 κατακονᾷ μέ νυν ἀβίωτος βίος ὅ.α- 
Ἰῖρϑι, κατακονᾷ μὲν οὖν μ᾽ ἀβίωτος βίος Ν' ΔἸοκοηδοΥ, κατέχανεν υ., 46- 
Ἰου15 νϑυθὶβ μὲν... βίου, Ἠδτγύαθπρ [ νϑυβαχη 11] 181 νϑυίδτη ΘΟ] ΟΠΘΙΠ, 
γϑυθογατῃ κακὸν ἐμοὶ μὲν οὖν ἀβίοτος βίου 8671 54. 6556. ραύαῦ ΠΟΌΤΘΘ 
822 κακῶν δ᾽ ὁ τλάμων Βτύποκ, κακῶν δυστάλας ΥὟΥ 61] 828 ὡς μήτ᾽ 
ἄν ποτ᾽ (οἰ 824 μήτ᾽) ΚιντοΒΒοΙ͂, ὥστ᾽ ἂν μήποτ᾽ Βαγῦμοϊα 824 ἀοϊοθαῦ 
Βούπο 826 ποῖον ἔπος τάλας ὟΝ 61} 829 πότημ᾽ ἐς ΒεατίβοΙ]α 

880 αἷ αἰαῖ μέλεα Βτγαποκ | αἰαῖ αἰαῖ ἀο]οὺ ὙΥ1δγηονῦ 881 πρό- 
σωϑέν ποϑεν δ᾽ ΚΥ 61] 888 ἁπλακίαισι ΜΟΩΚ 884 οὐ σοί γ᾽, ἄναξ, 
ἐπῆλϑε ΚιγτομΒοΗ͂ [ ἤλυϑεν μόνῳ Ἡριτηδοο 8806 ϑέλω] ἔοτί. ποϑῶ 
881 σκότου ΒΥυμοΚ | σκότον βλέπων ὦ τάλας ΝΥ οἵἔρ. ΒαυοΥ, ϑανὼν ὁ 
τλάμων ἐγώ (ἀδ]οίο σκότῳ) Βαγίμο]α, κρυφεὶς ὁ τλάμων σκότῳ οοπῖ- 
ΟἸΘΌδΙα 

840 τίνος δή; πόϑεν ἘΠΙΏΒ]ΘγΥ, τοῦ δὲ κλύω, πόϑεν ἘΠΡΟΥ, παρὰ 
τίνος, πόϑεν ΒεαιΠο]α, οὐδὲ κλύω, πόϑεν οἸῖτη ΝΥ Πδτηονγΐζ, αὶ πππΠῸ 
τίνα κλύω τύχαν; πόϑεν ϑανάσιμος οοπτοῖΐ 840 8α. τίνος δὴ κλύω, 
πόϑεν ϑανάσιμος τύχα σὰν ἐπέβα, γύναι, καρδίαν; (ἀρ]οἴο τάλαινα) 
Βγυμποῖκ (τύχα σὰν ἔβα, γύναι, καρδίαν; ργϑρίογῦ ΜοΠΚ) 841 σὰν ἐπ- 
έβα, τάλαινα, κραδίαν, γύναι; Ἠδγίύαπηρ, γύναι, σάν, τάλαινα, κραδίαν 
ἔβα ν6] ᾽πέβα σάν, τάλαινα, κραδίαν, γύναι Νάσοκ, ΑἹ ΟἸττη τίνος δὴ 
χλύω πόϑεν ϑανάσιμος σὰν ἕπεβα, γύναι, τύχα "αρδίαν Ῥτοροποθδῦ 
844 ἰώ μοι σέϑεν ἘΠΤΉ5]Θγ, ὦμοι ἐγὼ τάλας στερόμενος σέϑεν ὟΝ 61} 
846 (μελέας ἘΘΙΒΚΘ) 847 56. ἔρημον οἶκον καὶ τέκν᾽ ὄρφαν᾽ εὐνέταὨ 
ἔλιπες Μυβρτανθ 848 μ᾽ ἔλιπες Οὐ. Β6Ι6]6Υ [ αἰξογαχῃ ἔλιπες ἀεο]θθαὶ Ἷ 

οἰπα Ναποῖς | αἰαῖ αἰαῖ, ἔλιπες ἔλιπες ἐμέ, φίλα ὙΥ61] 849 γυναικῶν 
ἀβ]οὺ οὖ ἀρίστα 9᾽ ὅσας... ἐφορᾷ 5Βου1ὺ ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ | ὅσας οἸττα ὈΙπάοτε 
ὁρᾷ] σκοπεῖ ἘΠΏΡΌΥ 849 5αα. ὁπόσας δέδορκ᾽ ἀελίου τε φέγγος καὶ 
γυντὸς ἀστερωπὸς σελαναία, ἰὼ τάλας (ν46. βαρτῶ δὰ γ. 862) 61:16}, 
ὁπόσας ἐπισκέπτει φέγγος ἀελίου καὶ σελάνα καὶ νυκτὸς ἀστερωπὸν σέ- 
λας Ηατνϊαηρ' [ 

860 ἀελίου φάος οἸΐτη ὟΥ͂ΟΙ], τὸ φάος ἁλίου Βαγπο!ᾶ, φόως ἁλίου. 
Τὸ, ΟΠ ΡΥΥ ϑ8ῦ0 Βα. φέγγος 8' ἁλίοιο καὶ νυκτὸς... σέλας ΚἸΤΟΒΠΟΗ͂, φλόγεον. 
ἁλίου τ᾽ ἠδὲ τὸ νυχτὸς... σέλας οἸῖτα ὟΥ 611 861 τε ἀο]οὐ Βγάποις [ ἀστερωποῦ, 
σελᾶναι Μυβρτανθ, οὐΐατη ἀστερωπὸν σέβας 78.6005, ἀστεροπά, σελάνα Βοΐπο,, 
ἀστερωπὸς κύκλος Ἐϊηροι, ἀστερωπὸς σελάνα οἸἔτη Πιμαουῖ απΐο δῦ 
ἰδου δ βἰρηϊβοαῦ, 811---10 -- 862---ῦδ βύαύιιθηβ, ΚΙΡΟΒΒοΙ (Υ̓ 61} 580 -᾿ 
θΠπῸ ἰὼ ἰὼ τάλας, ὕσον ἔχεις κακόν... .. δόμος... ... δάκρυσι κ»τἢ 
δ02 οὐὔϊδτη ἰὼ, ὅσον, τάλας, κακὸν ἔχει δόμος ϑ6141]6ν, ἰὼ τάλας ὅσον κα- 
κὸν ἔχει δόμος οἱίπι ὨΙπᾶογῖ, ἰὼ τάλας, ὦ δόμος, ὅσον κακὸν ἔχει 



, ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ 79 

[ἡπᾶδα 868 δάκρυσί μοι Τιοηὐησ 8ὅ8 56. δάκρυσι σᾷ τύχᾳ κατα- 
χυϑέντα μοι (καταχυϑεῖσί μου Ἠργυογ6η) βλέφαρα τέγγεται ὙΥ 61] 
566. χερός] ἴοτί. δέρης 

800 54. ϑάρσει, τάλαινα, λέλχτρα τἀμά" Θησέως... δώμαϑ᾽ ὝΥ61] | 
ἤρα γὰρ τὰ Θησέως... δώμαϑ᾽ Ο. Ἠορΐδν, δευτέρα τὰ Θησέως... δώμαϑ᾽ 
ΟΥ̓ θη 808 τῆσδε] οἵδε ὙΥΠ τον, ἡδὺ Βαγίπο]ᾶ 806 φεῦ 

φεῦ, τῷδ᾽ ἔτ᾽ αὖ Τήπαδι, φεῦ φεῦ φεῦ, τόδ᾽ αὖ Ηδγίαηρ, φεῦ φεῦ" τοῦτο 
δ᾽ αὖ ΝΌΟΚ, τί, φεῦ φεῦ, τόδ᾽ αὖ ΟἸ]οΕ] | ἐχδοχαῖς ζδόμοις» ΟΘ΄. Βομια 

866 ---ἴο, αἀπογατη 8606---Ο8 ΤΉ Θ6561, 869 56. ΟΠΟΥῚ [α1556. οθηβοὺ, ἀϑ]ϑί 
Βαυμοϊα, βομοίτατη δα ν. 8711 δαβουιρύθη ππὸ τϑίρθυθηβ, 869 8α. οἱοῖξ 
Εἰ. 5ἰοιίπου 861 5α. ἐμοὶ μὲν ἂν ἀβίωτος βίου Μαγκ]απα, ἐμοὶ μὲν 
ἀν᾽ ἀβίωτον βίον Βοίμθ 808 ἀβιώτας βίου τύχας Βοῖδκα | ἀβίοτον 
βίου τύχαν πρὸς τὸ κρανϑὲν οἶμαι τυχεῖν Νάᾶτιοκ [| ἄβιος ὡς βίου Τάυ- 
ἴδια, ἄβιος ἂν βίου οἸττη ὙΥ 61] | τύχα᾽ πρὸς τὸ κρανϑὲν δ᾽ ΥΥΠΑτηον ] 
ροβὺ κρανϑὲν ρῬϑιοδ ᾿πίθγοιαϊδθθ ραΐαὺ Βαγίποϊα | εἴη τυχεῖν] εἰ χρὴ 
σκοπεῖν Ἠδτίαηρ,, οὐκ εὐτυχῶς ΚΙιγΟΠΠοΙ͂Γ, οἵ᾽ ἂν τύχοι ὙΥ 61], εἰ χρὴ βλέ- 
πεῖν Ἠδυοτάθῃ, ἔσται τυχεῖν ΥΥ ΒΘΟΙΘΥ, ἐστιν τυχεῖν ΟἹ) ΘΟΠ]ΟΙΘΌΘΠ 
869 ὀλομένους μὲν Βαγίμο]α 

871 δόμους] τάδε Καγδοι, τινά οἰττη Βαυύμο] αὰ 872 54. μου΄ τοι- 
οὔδε γὰρ οἰωνὸν ὥστε.. κακοῦ ΚΆΥΒΕΟΥ 812 πρὸ γάρ τινος Π6Ι5Κ6, 

ὁ γάρ τινα ΒΙοιηῆθρ]α, προὔργου τινὸς (οὐ ἴῃ γ. Ργοχίμηο κακῶν) ἃπο- 
γταιβ, πρόσωϑε γὰρ ΚΙτΟΒΒΟΗ͂ 5818 οἰωνὸν] ὄρνιϑος Ἠδγύπηρ, ὁρμώ- 

μεν οὐ καχά οἱ ΘΟμΙοΙΘΌδτη | εἰσορῶ] ὀρρωδῶ Μυβργᾶνο κακοῦ] πό- 
νον γ6] πάϑος ΒαεαυίβοΙα 814 πρὸς πάϑει πάϑος Υ 61} 851 οὐ 
τλητὸν οὐδ᾽ ἀνεχτόν διποηγταιβ (ἀρ Ὑ Δ] ΚΟπδυΐατη), οὐ τλητὸν οὐδὲ 
στεχτὸν ΥΥ 611 [ γοϑύϑιπι ροβὺ 8716 ἐγαηβροπθθαὺ οἹτη 61], ἀο]οὺ Ὑγ11ὰ- 
ΟΖ 81:1 δέλτος ἄρ᾽ ϑοΙια]ον, δέλτος γ᾽ Τὐπᾶϑα | ποῖ ἘΠ]ΤΉ5]6γ, πᾶ, 
πᾶ Ἠατίυηρ 811 544. βοᾷ βοᾷ ἄλαστα δέλτος. πᾶ.. κακῶν; ἀπὸ... 
οἴχομαι, τόδ᾽ οἷον οἷον (ν6}] οἷον τόδ᾽ οἷον) 61], δέλτος ἄλαστά μοι 
ἂμ φύγω βάρος ἐμῶν κακῶν; ἀπὸ γὰρ ὀλόμενος μέλεος οἴχομαι, ἀ6- 
᾿ρΕβ νϑυβίθυβ 819. 880, Βεαυίμοϊα 818 ὀλούμενος ν6}] ροίϊπ5 ὀλλύ- 
ἵξνος Ἠδτυίθηρ 819 οἵ᾽ οἷον ϑοΙά]οΥ, οἵ οἵ Τὐπάδα | εἶδον γραφαῖς 
Ξαυίθηρ' 

ἸΠ 8986. χκαϑέξω κακόν" δυσεχπέρατον, ὀλοὸν, ὦ πόλις, πόλις ϑ61616Υ, 
(αϑέξω δυσεχπέρατον κακόν (οδἰογὶβ ἀ6]6 15) οπὴ Ἠδτίαπρ ἰ κακὸν 
ἡλοόν, ὦ πόλις Βοίῃε | τόδ᾽ ὀλοὸν κακόν ΒΏΡΟΥ, κακῶν ὀλοόν Βατίποϊα 
884 τὸ καχὸν [ἡπάᾶδα | ἰὼ τάλας Ὠιπαοτῖ, ἰὼ πόποι δ 61] 

8092 αὐτὸς ἀμπλακών, ἢν μὴ πίϑῃ Νάθοκ 8950 “Διδου πέλας 
ΘΙΥ8}} 891 τῆσδε τῆς γῆς Νὅυοκ 

902 54. κραυγῆς ἀχούσας δεῦρο σῆς ἀφικόμην, πάτερ᾽ τὸ μέντοι 
τὲ. Ναυοκ 908 οἰΐδιη ᾧ μεταστένεις Βατ ΠΟ] [ ᾧ γε νῦν ΒΙοτηῆΒ]α, 

ς ) σὺ νῦν ὙΥΤίΞΟΠ6], ᾧ τόσον ϑιαάίτηθθ]1ου  ᾧ πάνυ στένεις Ο. ΗΔ ΘΟ] 
᾿ ΘΟΥ ὡς φάος ϑ'οεί σου, ἣ ̓ ς φάος Ε]ΑΙΟΚ 908 ἀο]εύ, 907 ἐς φάος 

Ἰρίθηβ, Πιϑπέϊηρ' 
910 ἀοϊοῦ Οοῦθοὲ 911 ροβὺ 948 οοἸ]οοαύ ΜαυκΙαπα 912 ἣ γὰρ 

εἴ σὰ πάντα Μυβστγανθ. 914 οὔκουν ΚΙιτοΟΒΠοΟΗ͂ φίλους τε δ ]οΚο- 
8ΘΥ, φίλους σε Νδῦοκ 916 πολλὰ μανϑάνοντες ΜαγκΙαπᾶ, ἴογῦ. 

τολλὰ μωραίνοντες 9105αᾳ. ὦ πόλλ᾽ ἀκοντίξοντες.. μάτην, οἱ δὴ 

ἑαΌΘΥ 919 (οὐδὲ ϑηρᾶσϑ᾽ οὐδέπω ϑομηοΙ ἀΘυ]}) 
925 λεπτουργεῖν Μαγκαπα 
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980 (ἐξηλέγχετ᾽ ἄν ἹΤ,οηὐ πρὶ) 982 84. ροβὺ 930 οοἸ]οοαῦ Βατχί- 
ΒοΙα 983 φίλων] φήμη ΤουγοΥ [ νοοῦμεν Ῥυγροϊά 9890 ἔξεδρον. 
ΒΙοιηΠοΙ] ἃ 939 ὅ 9᾽ Τιοηὐϊηρ ᾿. 

940 προσβαλεῖν ϑεοὺς χϑονὶ ὟΥ 61] 94054. ϑεοῖσιν εὔχεσθαι. 
χρεὼν ἄλλην πορίζειν γαῖαν 06]. Β6Π0110 Νάῦοκ 942 κἀκάκους Ματῖς- 
Ἰωπα 

951---ὕά ἀρ]οῦ ὙΥΒΘΟΙΥ 961 ἀμαϑίᾳ)] Μυβργᾶνο φρενῶν κακῶν 
Βαυγρθθ, φρονῶν κακῶς ΒαγΠο]α 902 ἤδη σύ γ᾽ Ἠατίυηρ 902 56. 
σίτοις νυν αὔχει.. βορᾶς ἰὼν καπήλευ᾽ Ναῦοῖκ, σιτοῦ νυν ἤδη καὶ δι΄.. 
βορᾶς αὔχει, καπήλευ᾽ πη ΠΘβοῖο ατι18 908 σίτοις] ἦϑος Μυδρτγανθ, 
σύ τοι ΝΔΙΟΚΚΘΗΒΟΥ, σίτους ΠΘΙΒ5]6, λόγους Ἠαγύαηῃρ,, σιτοῦ ΚΊἸΥΤΟΒΠΟΗ͂Σ 
ἀστοῖς ΒαάΠδιη, νῆστις ἸζεγΒο., σιγὰς Ο. ἀογδιη, τροφὰς ὟΥ61], μύϑους 
γνοΙο. Βαῦσου, ὁσίαν ν6] ρούϊι5 σέβας ΟἸτη ΘΟμπΙοΙΘΌτη, ὅσιος Βαγ πο], 
ἁγνὸς Ἐ). δύούϊηθι 9ὅ4 βάχχευε)] ἄγνευε Νὅιθοῖκ | πολιῶν Μυβρτδνυθ, 
φαύλων Μαγκὶαπα, κομψῶν νοὶ λεπτῶν νοὶ ρούϊι5 λοξῶν Ῥἰδαςιηητθ 16 υ, 
μώρων Ἠδ]ΡοΥίβιηδ, 909 δέλτῳ δ᾽ ἁλίσκει, πλεῖστον Βανίμο]α | πλεῖον. 
ΤΠιϑηὐηρ | πλεῖστον ὦ] ῥᾷστ᾽ ἐμοί Ἐ', τι. Βομτηϊας 

961 τῆσδ᾽ ἂν] ψυχῆς Ἠδτίαηρ, νεκροῦ ΥΥ͂61], τοῦδ᾽ ἂν Θομ]ΟΙ Θ δὴ, 
πιϑανοὶ γ6] μοί “Ἄιδου ἰααύηημθ6116υ, δέλτου Ἡ, Ῥυῖπα. 969 χαράξῃ. 
Νϑθοκ 

910 τὸ δ᾽ ἄρσεν οὐδέν σφ᾽ ὠφελεῖ προσκείμενον γν6] τὸ δ᾽ ἄρσεν 
αὐτοὺς οὐδὲν ὠφελεῖ παρόν 1,Θηὐηρ' | προὐσχημένον Μάβρυδνυθ 1 νϑύβα 
βΒαβρθούστῃη παροὺ ΝϑαοΙΪς 971 πῶς οὖν ΝΥ οἵϊο. ΒαιοΥ 919 αἷν ϑα- 
λάσσῃ ΚιγοΒθοῖ: ὶ 

982 δὴ ᾿στῶτ᾽ ΝΕΡΘΥ 984 καλῶς [λόγους] 1611 98ὅ τόδε 
Θ]ΙΘ απ ΘΟΙΩ] ΘΙ θηὐατη οἱἸτη ρα δ: 986 ἔγωγ᾽ Βηυποκ | δοῦναι). 
Δεῖναι γ6] τεῖναι ΤΟΌΓΏΙΪΘΥ 988 δὲ καιρὸν Ἠοδυποτάθῃ, δὲ μοῖρα ὟΥ ἴσ. 
ΒδΘΥ 

990 ἐφιγμένης '᾿ΓΟΌΓΠΙΘΥ 991 μὴ ᾿δίκων Μυβργανθ 
1002 5αα. λέχους δ᾽ ἄϑικτος ᾧ. . δοκεῖς, οὐκ οἶδα... λεύσσων. οὐδὲ, 

δεῖ ταῦτα σκοπεῖν φέροντά γ᾽ ἁγνὸν ἐς τόδ᾽ ἡμέρας δέμας εὐνῆς, πρό- 
ϑυμος παρϑένον ψυχὴν ἔχειν ΒΌΓΡΘΒ 100ὅ οὐδὲ ταῦτα καὶ δ8]οῖκο- 
ηϑ6ι, οὐδὲ ταῦτα μὲν Βτύποκ, οὐδὲ γὰρ ταῦτα ΜοΙΚ, οὐδὲ ταῦτά γε, 
Τιϑηὐϊηρ,, οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐγὼ Ἠατύαπρ' (6]. ΟἸγδῦ. ραῦ. 28 οὐδὲ ταῦτα γὰρ 
σκοπεῖν ἐγὼ πρόϑυμος), κοὐδὲ ταῦτ᾽ ἄγαν ΚιτοΟΠΠΒΟΗ͂, οὐδὲ ταῦτα μὴν 
Μοίσροι, οὐδὲ ταῦτ᾽ ἀσκεῖν Ε΄. αὐ. δομιηϊαί, οὐδὲ ταῦτ᾽ αὐτὰ ΥἹΈ], 
(οὐδὲ ταῦτ᾽ ἀτὰρ ΒουπανᾶθΚ15) [| οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐγὼ ποιεῖν ΝΥ ΘΒΘποΥ, οὐδὲ, 
γὰρ σκοπεῖν τάδε ἣΝ οἹἕα.. ΒΔΘΥ 1001 καὶ δὴ] καίτοι 1,. θΠιπάοτῇ, καὶ 
μὴν Μείϊμϊαθ, εἶεν ὙΥ]διηον 1007 5α. εἰ δ᾽ αὖ τὸ... δεῖ τοί σε 
δεῖξαι ΟΔΙΏΡΟΥ : ΐ 

δηΐθ 1012 Ἰασαπδιῃ βίαν Μοίζρου 1012 ἄρ᾽ ἦ μάταιος Ηα]- 
Ῥογύβιηδ | μάταιος ἄρ᾽ ὧν οὐδαμοῦ φρενῶν ἂν ἦν Βατροβ, μάταιος ἦρα, 
κοὐδαμοῦ μὲν ἦν φρενῶν Μοηῖϊς, μάταιος ἀρ᾽ ἦ κοὐδαμῶς ἔνδον φρενῶν. 
Φ ΗοΙ]αηα [| κοὐδαμοῦ μὲν εὖ φρονῶν Ῥυτροϊ]ᾷ, κοὐδαμοῦ μετῆν φρενῶν 
ΚιγτομΠο, οὐδαμοῦ μὲν ὧν φρενῶν γ6] παίμις ἄρ᾽ ἢ κοὐδαμοῦ μετῆν. 
φρενῶν Ναθοῖ 1018 ἀλλ᾽ ἢ Μοίχρου, οὖδ᾽ αὖ (ἀο]οῦϊΒ νϑυβιθυϑ, 
1014 54.) Βατίμο]ά 1048 54ᾳ. ἡδύ; τοῖοι σώφροσιν ἥκιστά γ᾽ Μωῖ- 
Ιαηα 1 ἡδύ; τοῖσι σώφροσιν ἥκιστα γ᾽, εἰ μὴ οὐ Ἠατίαπρ, ἡδύ; τοῖσι σώ- 
φροσιν ἥκιστα" τιμὴ ΝΘ] | ἡδύ; τοῖσι σώφροσιν ἥκιστά γ᾽, εἰ μή τιῷ 
φρένας, ἀοϊοῖο ν. 1010, Απάᾶγθδβ 1014 ἥκιστά γ᾽, εἰ μὲν ΜιΠ9ῈοΩ, 

δ 

᾿ 
ὲ 
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β ἥκιστ᾽, ἐπειδὴ ΔΥΘΒΘΠΘΥ,, ἥκιστά γ᾽, εἰ δὴ ν6] ἥκιστ᾽, ἐπεί γε Εδομύ 
1014 5ᾳ. ἀο]οὺ Νααποῖς, αὖ οΟἸἵπι 611] 1016 ἔγωγ᾽ Βαυίμο 1018 ὧν 
τοῖς τ᾽ ἀρίστοις .. φίλος ΤΟῦΤΗΪΘΙ [ συνὼν ἀρίστοις ἐντυχεῖν ΥΥ οἱ] 
1019 54. ἀο]οὺ Η. Ηῖγζθὶ 1019 πράσσειν] ϑαρσεῖν 1,. Βομτηϊαύ, τὸ δρᾶν 
611 [| πράσσειν γὰρ εὖ παρόν τε Βοίῃθ, πράσσειν γὰρ οὐ πάρεστι Ε΄. Οἵ. 
Ἠοϑύ, πράσσειν τὲ γὰρ τἀρεστὰ 1. απ. ϑομτιηϊαύ, πράσσειν γάρ ἐστι κεδνὰ 
(ν61 πολλὰ) Βαυύμο]ὰ 

1021 ἕν γ᾽ ΔΙΟΚΘηδΟΥ 1028 ἦ κάρτ᾽ ὀλοίμην Ὑα]οκοηδον, ἦτ᾽ 
ἀντολοίμην ἜΘΙ5Κ6 [| κἀνώνυμος Ε'. ὅπ. Βομτηϊαΐ 

1082 τί δ᾽ ἥδε Ναῦοκ 1082--8ῦ 510 αἸἰβροηῖϊῦ: 1082. 1084 (ἐσω- 
φρόνησεν οὐκ τοι 1086 (ἔχοντες εἰ καλῶς). 1088 ὙΥ ΘΒΘμοΥ 1084 σω- 
φρόνην Ἠοιβτηδη 1084 5α. ἔχουσ᾽ ἄλλως φρονεῖν οὐ οὐ κακῶς 61} 
ἐσωφρόνησε δ᾽ οὐχ ἑκοῦσα, σώφρονες ἡμεῖς δ᾽ ἑκόντες οὐ καλῶς ἐχρώ- 

ομεϑὰ ΥΠ]ΘΙΩΒ [ ἀπο8 νουβὰβ ἀο]οὺ Νϑυοκ 1086 κεχρώσμεϑα ΟἸ τη 
Νδῦοκ ᾿ 

1041 σοῦ δὲ Κιγομποῦῖ [| ϑαυμάσας ἔχω Νδποκ 1042 σύ μου 
ΜακΙδηα 1043 ἔκτεινά τἄν σε ἘΠ]ΤΏ5]6Υ 1046 εὖ κἄξιον Νϑυοκ, 
οὐκ ἄξιον ῬαΪΘΥ, ὡς δεξιὸν Μοίσρον, ὡς ἀξιῶν ΔΝ ΘΟΙΘΥ | οὐδ᾽ οὕτω 
ὩΠΟΉΥ ΤΩΙ οὕτω δ᾽ ὀλεῖ ὟΥ 61] 1040 νόμον --- Ἐδομύ 1048 ἀο]οι 
ΒΘ Ιου 1049 ἀρΙοὺ Βουρὶς αὖ οχ 898 πὸ ἰγδϑηβ]ύατη 

1060 μισϑὸς πρέπει γὰρ οὗτος ἀνδρὶ Ἠατίαηρ' 1002 δέξει καϑ- 
αιρῶν 'ΓΟΌΓΥΠΙΘΥ 1008 Πόντου Βευύμο!αὰ 1088 5ᾳ. ἀο]6ὺ ὙΥΠΘΘΙοΥ 
1001 λῆρον “4. 1.. ΗΘΙΡοΥρ' 

1002 πάντως γ᾽ Ἠαγΐαπρ' [| μ᾽ ἔδει Ν᾽ ΔΙοΚΘη 86. 1004 μ᾽ ἀπο- 
κναίει Ῥίθιβοι, μὲ παρατείνει, ἽΝ 61} 1069 κομίζων] ξενίξων Ἐ΄. αα. 
ΒΟΒαὺ [| συνηγόρους Βοίῃθ, συνοίκουρος ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, συνεργάτης 6Χ 
800]. Β΄. Ῥγΐπς | κακῶν] καλῶν αὖ ποηθῃ Μαβργανθ, αὖ νουρθαιῃ ὙΥ 61], 
λεχῶν 9Δ0005, γάμων Βυγρθοδ, κακοὺς Ἡθγνογάθῃ, πικροὺς ἨΟΙΖΗΘΙ, σκε- 
πῶν Ὁδαϊτημ 6116 0, ἔχων Ἐς, αα. ϑομιηηαύ, ἔοτύ. ἄγων 

1010 αἰαϊ] παίει Βοίμθ, ἄσσει ϑύααίτημθ}16., χρίει οἸἵτα Θοοπϊοῖθ- 
δι | {ἕρπει πρὸς ἧπαρ . πρὸς ἧπαρ (ἕρπειν Ἠεῖβῖκο, (χωρεῖν (υ6] 
ϑίγγει γ6] δύνει) πρὸς ἧπαρ ΜΑΙΟΚΘηδοΥ, (ϑήγει πρὸς ἧπαρ ὭΘΒΟΙΟ 
αα]8 1011 κακός γ᾽ ἐφαινόμην, οὐκ ὥν γέ, σοι ΤΠ]αΙΟΙ,, κακός τε φαί- 
νομαι, καὶ δυστυχῶ Πατίυσπρ 1072 κἀπογιγνώσκειν ΜΌΒΡΤΑΥΘ 1076 5α. 
φεύγεις: σαφῶς τόδ᾽ ἀοΐο ΒΔΙΉΘΒΙ Τα 1071 οὐ σιγῶν Πουνογάθρῃ, οὐ 
στέγον γ6] εὖ δηλοῦν Β΄. αα. Βομτηϊαῦ, ἄφϑογγον ΥΥ 61] 1018 εἶθ᾽ ἦν 
σ᾽ ἔμ᾽ αὐτὸν Τ)οΘ ΘΙ] 6Ίη 1078 5α. ροβϑὺ 1078 οὔὑτη ΒΟΙΡΊΤΙο ὑγϑηβροη, 
ΒΟ ΘΗ5 εἴθ᾽ ἦν σ᾽ ἐμαυτὸν, Η. ΜΏΒΙ]ΟΥ 1079 οἵ ἐπάσχομεν 65 ΚΘ 

1085 πάλαι ᾿ξεῶσϑαι ΝΑθοι 1086 τἄρ᾽ ΒΙαγαθ5 | αὐτῶν, πάτερ, 
ἐμοῦ Ε΄. απ. Βομτιηταῦ 

1091 ὅς γ᾽ οἶδα μὲν τἄργ᾽ Τουγπίοῦ [ οἶδα μὲν πάντ᾽ ϑροιρτ(θ 105 | 
ὅπως ' φέρω ὙΥ 61] 

1101 ταὔτ᾽ Νάυοκ | ταῦτα συνδοκεῖ ΝΥ Ε11] | δοκῶ ΝΆΡΘΥ 1104 
 παραίνυται ΜΔΙΟΚΘΉΔΘΙ 1108 54. ξύνεσιν δὲ τίν᾽... κεύϑω, λείπομαι 
 Βδάπϑιη 

1111 εἴϑ᾽ ἐμοὶ ΒηυποΙς 1116 ἀπρεπὴς Ῥυτρο]α 1116 ἤϑεα. 
τὸν ΒΟΥΠΔΥΔΚΙΒ 1111 ὥριον Μυβρτδνθ 1119 βίου ῬΊΒκα [ βίον 

᾿ διευτυχοίην ἨοΥοΥάΘη 
1120 παρὰ δ᾽ ἐλπίδ᾽ ἃ λεύσσω γν6] παρὰ δ᾽ ἐλπίδ᾽ ἁλύσσω Μυϑ- 

ἱ ΒΎᾶνΘ, παρὰ δ᾽ ἐλπίδ᾽ ἀλύω Ὁ] 1191 δρυμός τ᾽ ὄρειος (οπηῖδθο ὦ) 

ἙἘπτὶρίαθ5, Ηἱρροϊγίυϑ. 0 
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ΛΙάϊπα, ὦ δρυμὸς ὄρεος ΝΥ ̓Ιατηον 1129 (ὠκυπόδων ἑπέτα ϑοὰς 
μετὰ ϑῆρας Ποῖ5Κ6) [| ὠκυπόδων ἐπέβα μέτ᾽, ἐναίρων ϑώας Βυγροβ Ι 
ἐθὰς μετὰ Μυβρτᾶνο | ἐναίρων οΟἸτη ἀο]οθαῦ Μοηκ 

1181 συζυγίας 4. ἨφΙΠδπα 

1140 νυμφίδιος ΟἸ᾽πι ΟΟΠΙΟΙΘΌδι [ ἀπόλωλε ϑεᾶς (οχ 1129) φυγᾷ (ο΄ 
1129 ὠκυπόδων ἐπέβας μέτα... ἐναίρων) ΟἾγ. ΚιτοΒΠο" [ φυγᾷ σοι ἐς αἰεί 
Τηπᾶδα, φυγᾷ γοερᾷ σᾷ Βυϊίιηαππῃ, φυγᾷ φιλίων σᾷ ΟἌτΩΡΕΙ 1140 5α. 
ἀπόλωλε φυγᾷ σᾷ λέσχη, λέκτρων δ᾽ Βυγρθ5 1141 ἀστῶν ἅμιλλα (δοεῖ- 
Ἰιοθὺ τϑιτοῦο λέχη ἴπ ν. 1140) Π Ίβῖκθ 1142 σᾶς δυστυχίας Βοίμο | δά- 
Ἀρυσιν Βεαγίμο] ἃ 1145 ἔτεκες (ἄρ᾽ ιπαάοῦ 1147 συζυγίαι (συξυγία ᾿ 
τηϑγα]ὺ ῬΩ]6Υ) Χαρίτων ἘΘΙΒΚ6, συξύγιοι Χάριτες Ἠατγίατρ 

1160 προπέμπετε Βαγίμοϊ ἃ 1161 ὁπαδῶν νῦν τιν᾽ εἰσορᾶν δοκῶ 
Ομ υιθύ. ρδύ. 1860, απ ὀπαδῶν Ν᾽ ΔΙΟἸἸΘΠΔΘΥ 1184 ἴστ᾽, ἐμοὶ ΜοΠκΚ 

1164 μῶν ἀφιγμένος τινί ΝΌΘΟΙ 1109 9᾽ ἀο]οὺ Τιοηὐησ 
1171 πῶς] ποῦ Βυγρθδ 1171 ἀο]οὺ Ἠρυνθγάθῃη 1118 ἦλϑεν. 

αὐτός, δακρύων χέων Ἐ'. σαι. ϑομτηαν (χέων ἴάτα 1,. ΘοΒτη1 4) 
1184 ἥδ᾽ ἐμοί Βταποκ 1186 λέγειν τιν᾽ Βυτρθβ, λέγειν νιν ὟΥ 611 

1189 γλυπταῖσιν (ν6] καλαῖσιν ν0}] φαιδραῖσιν) ἀρβύλαις ἐναρμόσας 
ΠΘΙβο | ξεσταῖς ἐν Μτιρτανο, δυταξσιν ὟΝ 61], ἁπταῖσιν ΒετγίΒο]4, λεπταῖ- 
σιν Ῥυΐηψ, διπλαῖσιν νοὶ ἐν ταῖσιν Ἐϊ. αι. Βομτηϊαύ, εὖ ταῖσιν Ηδγυΐογ ! 
πόδε Κιτομποῖῦ 

1194 5α. κἀν τῷδ᾽ ὁμαρτῇ... πώλοις ἐπῆγε Ναυοκ 1196 πώλοις" 
ὁμαρτῇ ΠοΙΒκο [| ὁμαρτῇ «δ᾽ ἐν γόοισι) πρόσπολοι Βαγβο]α | δ᾽ ἀμφ᾽ 
ἅρματι Ἠαγύσηρ, δ᾽ ἄκασχ᾽ ὁμοῦ Νάποῖ,, δ᾽ ὀχουμένῳ οἸῖτα ὙΥ 61], δ᾽ ἔμ- 
πας ὁμοῦ ἩδΗμΘΙΉ 6160, δ᾽ ἀφάρτεροι Ἡδα]οΘΥ 1198 Ξαᾳ. δ᾽ ἐφάσκο- 
μεν, πέλας χαλινῶν δ᾽ ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, δ΄ ἐκλαίομεν πέλας χαλινῶν 8᾽ ϑοβυ- 
ΤΩΘΟΠΘΥ 1197 εὐϑύ τ᾽ Ἠδγάιηρ' [κατ᾽ ᾿Επιδαυρίαν ΜἈΙΟΚΘΠΘΘΥ 

1200 ἤδη] ἥδε ΜεαγκΙαμα 
1918 αὐτοῦ ΠΟΙ 656 1214 χῦμ᾽] οἶδμ᾽ Βοίμθ, κεῖσ᾽ ὙΥ 61], 

χεῦμ᾽ ἘΠ. αα. ϑομημαύ, Του. ῥεῦμ᾽ | ἐξανῆκε ΒΙαγαθβ, ἐξαφῆκε Ε΄ αα. 
ΒΟΒηταὺ | ἄγριον] Αἰγαῖον (5.  οίβΒ, Αἰγαίου 4. αΥοπον τ 1218 δει- 
μάτων δ᾽ δΙοκοπδοι, φϑεγμάτων Μύβρτανθ, ϑαυμάτων ΘΠΟΠΤΥΠΤΙΒ 

1224 οὔτε] οὔτι, ἀο]οῦο νϑῖβὰ 1228, Νϑῦοκ 1226 ἐπιστρέφουσαι 
Νδῦοῖκ, μεταστραφεῖσαι ΝΥ οἷα. Βαιον, ἐπιστραφεῖσαι οι ατηΘ ΠΥ 
1228 οἸττη ροβὺ 1229 ὑγϑηβροη  ὈΘ 1 

1281 σιγῇ] ἐγγὺς Ἡδήνογάθῃ, λίγδην Θὐδαξηηαθ116. 1284 ἄνω 
ἀπὸ Βυΐρθδ 1289 ἐξαυδᾷ (οὐ αηξθᾶ ϑραύων δὲ) ΚΙτΟΒΠΒΟΗ͂ 

1241 ἐξαλείψῃς γΑΙΟΚοπδοι, ἐξαλίσητ᾽ ΝΑΡΟΥ 1946 οὐκέτ᾽ οἶδ᾽ 
Μουκ 1246 βραχύν γε Ἐδίεῖκο 1247 54. ἀο]οῦ ῬϑΊθυ 1241 ἵπποι, 
δὲ φροῦδοι (γ6] κρυπτοί) ὙΥΙΌΖΒΟΠΘΙ, ὄχος δ᾽ ἐκρύφϑη 611], ἵπποι δ᾽ 
ἔφευγον (οὺ 1248 ὅποι) Ἠθίπβοῃ 

1268 τοῖσδ᾽ " ὅμως δ᾽ ΜἈΙΟΚΘΠΒΘΥ 
1206 πυδροούμπτη παροὺ ὙΥ 61] 1267 ἔργοις τ᾽ Ἠογνογάθῃ | λόγοις 

ἐλέγξω δαιμόνων γε Τιοηὐηρ 1208 σύ τοι Βοίπθο 1269 ἀγρεῖς 
ΡᾺ}115 1209 56. σοῦ δ᾽ ὁ ποικιλώτερος Βοΐμρ 

1270 ἀμφιβάλλων Ἠαδυίιηρ 1271 ὠκυτάτω πτερὼ Βοίῃθο 
1271 56. πτερῷ ποτᾶται ᾽πὶ Ναιιοῖς 1272 ποτᾶταί τε γᾶν 7. Η. 
ΟΒτη | εὐόχητον Βουρκ 1272 56. εὐάγητον, ἁλμυρόν τ᾽ Βοίμθ 
1274 ϑέλγει 9᾽ ᾧ ΚΙΟΒΒΟΙ Ι ϑέλγει. δὲ μαινομέναν κραδίαν ᾧ Μούζρου 
(μαινομέναν κραδίαν δ ᾽οκοπϑου) 1214 564. ᾧ μαινομέναν κραδίαν 

“ 



᾿ 
Ι 
᾿ 
᾿ 

[Εἴ , 
ἈΡΡΕΝΌΙΧ 92 

πανοῖς ἐφορμάσῃ χρυσοφὰής Ἠατίαπρ' 1271 πανὸς ἐφαρμόσῃ ΒοτηδΥ- 
ἀδΚι5 1218 5α. πανοὺς.. χρυσοφαεῖς Βοίῃθ 1216 χρυσοφαὲς {βέ- 

λοςΣ Νδῦοκ 1211 φύσιν τ᾽ Υ1Ιδηονί [ ὀρεσκόων τε ὙΥ 61] 1279 
τοὺς “Ἄλιος αἰϑόμενος Μοίζρογ, αυἱ 1279 ροϑὺ συμπάντων δὲ 1280 ἴἰπ- 
᾿ ἰθό τὰν αἰϑόμενος “Ἅλιος (οἸτα τά ϑ'᾽ ἅλιος αἰϑόμενος) ὙΥ Πδτιονιύ | 
αἰϑόμενος εἰσδέρκεται Ἠδτγίαπρ' [ σούβαση ἀο]οὺ Α. ὙΥ δἰβϑιηδῃ 

1280 ἀνέρας Βοίμβα [| συμπάντων δὲ σὺ Μουκ 1281 βασιλῇδα 
Βοίῃβ Ροϑὺ 1282 Ἰδοῦπδτη βὑαύϊὺ Πν. Αὐπο]ᾶὺ 1286 σύ γ᾽ ἤδῃ 
Ὑ ΑΙΟΚΟΠΔΟ 1288 56. πεισϑεὶς ἀλόχου ΥϑοῖρΊθη5 δηΐθ ἀφανῇ ἰγ65 8η8- 
Ῥϑοβίοβ, ροβὺ ἔσχες ὑἀπῦτη Θχο 1586. ραΐοῦ Βεαυύπο]α 1289 ἀφανῆ φα- 
νερὰν δ᾽ ἔσχες ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂ (ἔσχες δ᾽ Βοηπαγαδ}115) [ φανερὰ δ᾽ εἷλέν σ᾽ ἄτη 
Θοῦτθο (φανερᾷ .. ἄτῃ ΥΥτὐχβο 61} [| ἔχες ἄταν Τιδθοδιῖβ, ἐσέβης ἄταν 
Μύβρτανθ, ἄταν ἔσχες Βτυποῖς 

1292 βιότου ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ 1292 5α. ἢ.. μεταβὰς πήματος ἔξω 
πόδα, τόνδ᾽ ἀνέχεις βίοτον; Ἠδυίαπρ,, ἢ πτηνὸς ἄνω βίοτον, μεταβὰς... 
τοῦδ᾽, ἀπέχεις: ὟΥ 61] 1298 ἔξω ποτατῶν ἀνέχεις Ἐ'. αα. Βοϑὺ [ πόδ᾽ ἔχεις 
τούτου; ΒΙαγάθ5 | τῶνδ᾽ ἀπέχεις, Βογπδτα δ κι [ ἀπάγεις Ἐ᾿. Οα. Βομτηϊαῦ 
1294 ἐν ἀγαστοῖς Βοίπθα, ἐν χρηστοῖς ΝΥ 61] 1296 τλητὸν Νδποκ, 

ταυτὸν Ἠογνογάθῃ, νεμετὸν ὟΥ 61] 1298 ἐπὶ τόδ᾽ Ἡοισοτάθη 1299 
ὑπ᾽] ἐπ᾽ ΠδιβΚθ 

1801 τῆς γὰρ αἰσχίστης Νάιποκ 1802 ὅσαις τε Τιοηὐηρ᾽ | (παρϑε- 
νείας Μυβστανθ) [ νϑύϑιπι ἀοθ]οὺ Νϑποκ 1808 πληγεῖσα ΜΝ ΔΙΟΚΘΉΒΘΥ, 
πληχϑεῖσα Ῥογδβοι,, ἠχϑεῖσα (ἀχϑεῖσα ὴ) Βούπο, δμηϑεῖσα ΥΥ6Ι], τρωϑεῖσα 
ΞΟΠ ΠΩΣ 1806 σῷ γ᾽ ἐνόρκῳ Ε΄. αα. ϑομτηϊαῦ 1807 ὥσπερ ἦν δί- 
καιος Μοηϊ 

1318 ΘΗ͂. οἴμοι. 4}. δάκνει σε μῦϑος; ὟΝ 61] 1814 ἀνοιμώξει, 
ΟΝδῦοκΚ 1816 ἄρ᾽ ἦσϑα Τουτγηῖοῦ 1816 5α. λαχὼν σαφεῖς ν6] ἔχων 
σαφεῖς ὡς τὴν μίαν ὟΥ 61] 1819 ὅσον γ᾽ ἐχρῆν ΚΙγτΟΒΠΟΙ͂Σ 

1828 σκέψει γ᾽ ἔνειμες ν6] ρούϊα8 σκέψιν γ᾽ ἐνώμας Ἐ'. αα. Βορὺ 
1826 ὄλωλα ΜετγκΊοηα 1827 γὰρ ἠξίωσε γίγνεσϑαι ἨθΥοΥάΘη 

1888 φίλτατόν γ᾽ ἐμοὶ βροτῶν ΒΔΥΤΘ5 1886 ἔπειτα κατϑανοῦσ᾽ 
γ6] ἔπειτ᾽ ἀφαλωϑεῖσ᾽ ὟΥ 611 | ἔπειτα δὴ Βοιπδιάδκι5 [ ἔπειτα σὴ ϑανοῦσ᾽ 

᾿ ἀπώλεσεν ΥΠδτηονὺς [ ἀνήστωσεν ΗϑαΪΘΟΥ 1886 54. ἔπειτα σ᾽ ἡ... 

-- « 

γυνὴ λέγουσ᾽ ἐλέγχους ΚιγοΒΒοΙ͂ 
1846 (κατασκηπτόν ΜεΥκΚΙαπαᾶ, καταβλητόν Μϑεαν!ρ), καταληπτοῖς 

Ἠεουσπογάθη, χαταπῖπτον Ηδτίχηδη, κατάπεμπτον Εἰ. απ. ϑομτηϊαν 
1851 διά μοι Νὰ. 1855 ἱππικὸν ἀμῆς ΒΙοιηῆθ]ιά 1857 κατά 

μ᾽ ἔχτεινας ΒΙουπηῆο]α 
1800 δεξιόπλευρος Ἠδιτηθπη 1802 5α. τὸν κακοδαίμονα καὶ 

{βαρύποτμον» πατρὸς ἀμπλακίαις κατάρατον ΒαιΠο] 1869 ϑεοῖς 
τ᾽ ἀνθρώποις τ᾽ ὙΥ 61], εἷς ἀνθρώπων 'ΤουτγΠΐοΥ 

1811 χαὶ νῦν ἀο]οὺ Ηδυΐαηρ | βαίνει] βάλλει, ΛΝ) οἱ. ΒαῦθΥ 
1312 μέϑετέ με, τάλανες Βοίμο, μέϑετε τὸν τάλανα ὙΥ̓Ἰύζβομο!, μέϑετ᾽ 
(ἐς κλίναν» τάλαν᾽, (ὦ δμῶεςν) Βαιίμο!ά, ἴον. μέϑετον, τάλανες 
1572 564. μέϑετε, προσαπόλλυτέ μ᾽ ὄλλυτε δυσδαίμονα --- καί μοι ϑά- 
νατος παιὰν ἔλϑοι Ἠδτίυηρ 1878 ϑανάτου παιὰν α. ΟὝὍΡΘΥ 1874 
προσαπόλλυτ᾽ ὀλοὸν ἐμέγ᾽ (οοἰοτῖα. 4616 15) Βαυέμο!α | προσαπόλλυτ᾽ ἀπόλ- 

λυτε τὸν ὙΥ1Πδτηον [ ὄλλυτε τὸν δυσδαίμονά μ᾽ ΜαγκΙαπά, ὄλλυτε δυσ- 
«-- δαίμονα τόνδ᾽ Ἡραί | τὸν δυσδαίμον᾽ ἀε]οὺ Βούμθ 1875 νῦν ἀμφι.- 
᾿ τόμου Ἠαγίυπρ, ἀλλ᾽ ἀμφιτόμου οἵϊτα Νδιιοῖ, ἀμφιστόμου οἸῖτη ὙΠ] διπο- 

6 



84 ΑΡΡΈΝΘΌΙΧ 

τὺ 1376 διαμοιρᾶσϑαι Ν᾽ ΔἸοίκθηδοῖ 1871 διά τε κνᾶσαι ν9] διά 
τε σμᾶσαιν 6156 1318 γοϑῦ ἀρά Ἰασιηδτη βἰαύαιῦ ΚιγομΒμοΗ 1379 
Ῥοβϑὺ 1880 οο]]οοοῦ θα ν ᾽ 

1880 πάλαι αἷι. ΟΠ γΙϑῦ [| παλαιῶν τέ που ΝΟ] 1381 {τόδ᾽ Ὁ ἐξο- 
ρίξεται Βενίμο]α | ἐπουρίξεται κακὸν {τόδ᾽ Ὁ 61], ἐκκομίξεται ν6] ἐχπο- 
ρίξεται κακὸν Μούχρου | μέλλει] μένει ΝΥ Π]ΔιηονῦΣ 1382 ἔμολε δ᾽ ὙΥ1- 
Ἰαγηοντῦς 1882 5α. τί {δέν ποτ᾽ ἔμολεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸν οὐδὲν Βαγίμο]ᾷ 
1888 τί ποτὲ ἀθὶοὺ Ἠδ]ρουύβιηδ 1884 ὥμοι μοι ΒγθΠΟΙς 1880 βαα. 
πῶς ἀπαλλαγῶ τοῦδ᾽... πάϑους; εἴ με κοιμίσειε ἨρΥγνοΥάθη 1886 ἀν- 
αλκήτου ν6] ἀναλθϑήτου ἘθΙ5Κ6, ἀνάλγητος Νάυοὶς, ἄρ᾽ ἀτλήτου Βατί- 
ΒοΙὰ, ἀναυδήτου γ6] ἀναυδάτου ΟἸτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ 1881 εἴθε δὲ κοι- 
μίσειε δυσδαίμον᾽ “Διδου μὲ μέλαινα Ἠδτίθηρ | κοιμάσαι Βοίμα | τὸν 
αο]οὺ Μεύμιδθ 1888 Νυκτὸς δυστάλαιν᾽ ἀνάγκα (οοἴογ]β ἀ 6] 6018). 

Βοίμο, “Ἄιδου μέλαιν᾽ ἀνάγκα ΥΥ]διλον ; 
1892 ὡς ἠσθόμην ἴλισᾶς 1898 τοῖσδ᾽ ἄρ᾽ Ἠαγύαπσ 1891 οὐχ 

ὑπηρέτης 1, Θῃ Πρ; 1898 οὔ δύσποτμος γάρ, προσφιλής δ᾽ ἀπόλλυσαι 
Βαγυὐμο]α 

1402 τιμῆς σ᾽ ΠΘΙ5Κ6 1408 ὥλεσεν ϑεὰ μία Βυγρεβ, ὥλεσεν 
Κύπρις μία Μοικ 1408 5αᾳ. ἀοΙοὺ Ε'. αα. ϑομτηταΐ 1408 οὐδ᾽ ἐμοὶ 
ΒυιποΚ 

1418 ἔκτανές γ᾽ ἄν ΜΔΙΟΙζΔΥ 1415 εἶτ᾽ ἦν ἀραῖον ()) δ 4]οἴε- 
Ὠϑ6Υ, οὐκ ἦν ἄρ᾽ οἷον ΚΙνΟΒΠΟΗ͂, εἶθ᾽ ἦν ἄπιστον οἸΐτη οομϊοϊΘΌδια 
δαιμόνων βροτοῖς τορυαϊαὺ Ά]ΟΚομδου, ργοροηϊῦ Ἐσουίοῃ 1416 οὐ 
γὰρ ὧδε ΤΟΙ [ δῦ πθπο γϑυύβαμῃ ΙΔ ΡΘμ 8]. πδτὴ οοΟὨ γα χῖβ88 δα 
Ῥοβὺ θυχη 81|1ὰ1π| ΘΧοὶ 1558. ραύεαῦ Κιγομῃοῖ 1416 5ᾳ. ἔασον" οὐ γὰρ 
(τοῦτό γ᾽ ἀνθρώποις ϑέμις). ἀλλ᾽ οὐκ ἄτιμος (εἶ σὺ) γῆς ὑπὸ ξόφον 
(οὐδ᾽ αἵδ᾽ ἄτιτοιΣ Κύπριδος ἐκ προϑυμίας Βαγίμο]ὰ 1417 ϑεοῖς ἄτι- 

μοι Βοίῃθ, ϑεοῖς ἄτιμον ὙΥ 61] 1418 ὀργαὶ] ται ὙΥ 611] | κατεσκήφασιν 
ΚΚΆΥΒΟΥ 1419 σῆς εὐσεβοῦς τε ὟΥ 61] 

1420 αὐτῆς] αὖϑις ΥὟΩΙ] 142054ᾳ. ἐγὼ γὰρ αὐτῆς φίλτατος κυρῇ 
βροτῶν ὃς ἂν μάλιστ᾽ ἄγαλμ᾽ ὃν ἐξ ἐμῆς χερὸς ΒΌΓΡΘΒ 1421 μάλισϑ'᾽ 
οἱ ὟΝ 61 1429 ἀνώνυμος πεσεῖ, ἀρ]οο γν. 1480, ἀογηροῦα, ἀνώνυμον 
τὸ σόν τηϑνα]ὺ Εἰ. απ. Βομιηιαῦ 

1480 ἐς σὲ] παισὶ ΤΟΙΣ ΘΙ, περὶ σὲ ὟΥ 61] 1184 ϑεῶν ἀγόν- 
τῶν ἴῃ ἰδ! θυ5 ῥγορυίαχῃ "  ΔΙοΚοπδου, ϑεῶν ϑελόντων (γ6] ἀγόντων) 
Βεαυθμοα 1489 αἀο]οὺ 8] Κομδ 6 ̓  

1441 μιαρὰν δὲ (οὐ λείποις) ΝΔΙΟΚΘΉΘΟΥ, μακράν τε ΤιΘηὐηρ, μο- 
γερὰν δὲ ἨδΙΌΙρ | μακρὰν λιποῦσα Μοπῖς ο]. Ομγδῦ. ραύ. 852 μικρὰν 
λιπόντα | λείποις ὁΧχ (Οὐ ἔα]δο τοίδσθραϊυυ. | λείποις δακρύουσ᾽ ὁμιλίαν 
15. ΝοΙΒ 1448 εἶ λιπὼν ΚΙτΟΒΒΟΗ͂, ἐχτραπεὶς ἨρίτηΒοοίμ, οὐϊατα εἶ 
στυγῶν (γ6] μισῶν) ἩδίπΒΟ0ἢ 

απΐθ 1468 ἅτοβ γϑυβαβ ϑχοι 1β8θ ραύαὺ ΚιγομΠο 1468 ὦ χαῖρε 
καὶ ζῆ Ναῦοῖς, ὦ χαῖρ᾽ ἀεὶ σύ Ἐ᾿. αα. Βομη!αί, ἄπειμι, καὶ σὺ Ηδυνγογάοῃ, 
ὦ χαῖρέ μοι σὺ Βεαγίμο]α, ὦ χρηστὲ καὶ σύ ΜΥ͂6Ι], ὦ χαῖρε καὶ σοῦ Βεῖ- 
ΠΔΥΔΚΙ5 1408 δ᾽ ἐμοῦ Βτυμποκ 1459 ὦ κλεινὸν ἄστυ 4. ἨδΙ]δαπά, 
ὦ κλεινὰ τείχη οἸΐτα οοποϊοθαι | Ελλάδος τ᾽ ἐρείσματα Ἐ;ροτίοπ, Παλ- 
λάδος ϑοάσματα ΤΟυΤΗῖοΥ 

1400 5ᾳ. ΟὈΒοῦΓΟΒ. οὗ οουγρῦοβ 6586 ἀϊοιῦ Νδθοκ. 
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τ τ. τηθδς. 

οοα. Μδχοιδηιβ 471 τηθιθγϑη. 560. ΧΙ 

4.5 --- τρϑηβ ΘΟΥΥΘΟΙΟΘΒ 

οοα. ῬδΥΙΒΙῸ5. 2118 τηθιΥῶπ. 5860. ΧΙ] νοὶ] ᾿Ἰπϑαπύ5 ΧΙΠ 

αΞ --- τῆϑηπβ βθουσπαᾶδ, 

οα --α ΘΟΙΏΡΙΠΓΟΒ Τηϑ 8 ΤΘΟΘΗ ΟΥΘΕ 

οοα. γαὐοαμτβ 909 Ομ ΟΙππ5 5860. ΧΙΠ, οὐ] ἀθϑαμῦ ν. 120 

- 1504 

85 --᾿-Ξ τηϑῆτια δηθιατιδν ΘΟΥΤΘΟΙΤΙΧ 

ῦ -- τηϑη8 ΥὙΘΟΘΗΙΟΥ 

οοὔ. Ῥδυιβιηῖιβ 2119. τηρι ταη. 5860. ΧΙΠ 

οοα. [μϑυγοηζιϑητιθ 82, 2 ομαγύδο. 5860. ΧΙΝν 

ἰ -- τη ππ8 ΟΟΥΤΘΟύΤΙΟΘΒ 

οοὔ. Τιαστθηθθηπβ 1729. τηρι Ὀγᾶη. βῶθ6ο, ΧΙΝν 

4 -ΞΞΞ- τη ΟΟΥΤΘΟΙΥΙΟΘΒ 

Ὁ 5ἰριποαῦ οομβθηϑαι τοῦτα 4 ΒΒ. 

5'΄. βισῃιποαῦ ΘΟμΒΘηϑιηῚ ΠΙὈγοσττη 1.) 

-Ξ- Ὁ ἢ 

τς, 

Ῥαϑθῖη ΘΟ ΘΙ ΟΥ̓ ΘΗ Ι: 

οοα. Μδγοϊθπαβ 408 

οοα. Ἡδνῃ]Θη515 417 

οοὐ, ΕἾἼοΥ. 81. 10 

οοα. ἩΗϊΘγοβοΙ γι 50 ἤπθηὶ 8860. Χ ιιῦ νά. δου ρα 

(146 δα Μαα. Ρ. Υ1) 

οοα. ΤΘΒβδ] Ομ] οθηβὶ85, ἄθ απὸ νίθ Ῥαραρθοῦρ. ἴῃ Αὐπθη. 

1881. 1 Ρ. 286 βαα. 

Τῦγτοβ Οϑ Ο οοπύα!ῦ Πὰν. ῬΙΙΖ. 





ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

ΕΣ ΤΗΣ, 





Ὑπόϑεσις Ορέστου. 

Ὀρέστης τὸν φόνον τοῦ πατρὸς μεταπορευόμενος ἀνεῖλεν 

4γισϑον καὶ Κλυταιμήστραν᾽ μητροχτονῆσαι δὲ τολμήσας, 

αραχρῆμα τὴν δίκην ἔδωκεν ἐμμανὴς γενόμενος. Τυνδάρεω 

ἕ, τοῦ πατρὸς τῆς ἀνῃρημένης, κατηγορήσαντος κατ᾽ αὐτοῦ 

μελλον ᾽4ργεῖοι κοινὴν ψῆφον ἐχφέρεσϑαι περὶ τοῦ τί δεῖ 
αϑεῖν τὸν ἀσεβήσαντα' κατὰ τύχην δὲ Μενέλαος ἐκ τῆς 

᾿λάνης ὑποστρέψας, νυκτὸς μὲν Ἑλένην εἰσαπέστειλε, μεϑ᾽ 

μέραν δὲ αὐτὸς ἦλθεν. καὶ παρακαλούμενος ὑπ’ Ὀρέστου 
Οηϑῆσαι αὐτῷ, ἀντιλέγοντα Τυνδάρεων μᾶλλον ηὐλαβήϑη. 

ἐχϑέντων δὲ λόγων ἐν τοῖς ὄχλοις. ἐπηνέχϑη τὸ πλῆϑος 

ποχτείνευν Ὀρέστην. ..... ἐπαγγειλάμενος αὑτὸν ἐκ τοῦ 
ἔου προΐεσϑαι. συνὼν δὲ τούτοις ὁ Πυλάδης. φίλος αὐτοῦ, 

υνεβούλευσε πρῶτον Μενελάου τιμωρίαν λαβεῖν ᾿Βλένην 

ποκχτείναντας. αὐτοὶ μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις ἐλϑόντες διεψεύ- 

ϑησαν τῆς ἐλπίδος ϑεῶν τὴν “Ἑλένην ἁρπασάντων᾽ ᾿Ηλέκτρα 

δ ἙἭ,ρμιόνην ἐπιφανεῖσαν ἔδωκεν εἰς χεῖρας αὐτοῖς" οἵ δὲ 

χύτην φονεύειν ἔμελλον. ἐπιφανεὶς δὲ Μενέλαος καὶ βλέπων 

χυτὸν ἅμα γυναικὸς καὶ τέκνου στερούμενον ὑπ᾽ αὐτῶν, 

ἰτεβάλλετο τὰ βασίλεια πορϑεῖν᾽ οἱ δὲ φϑάσαντες ὑφάψειν 

πείλησαν. ἐπιφανεὶς δὲ ᾿Ζ“πόλλων Ἑλένην μὲν ἔφησεν εἰς 

Ηος δυρατηθηίιμη Ομ]. 5' 1 γϑυὶ85 ὑπόϑεσις ὀρέστου δάδβογ. αἢ ἐκ 
Ι κῶν 1. 6. ποῃ ἔκ Δικαιάρχου ὑπομνημάτων γ6] 51.116 αὐἱᾶ 566 ἐκδικῶν 
Φογρτυούδίϊομβ οϑσβῶ δ4 ργοχίπηασα γϑυθττι μεταπορευόμενος δι ἀβογΠρύμμη, 

" }' οχῃιϊθοῦ μεταπορευόμενος καὶ ἐχδικῶν 
11:. 2 κλυταιμνήστραν 1107] 4 κατ᾽ αὐτοῦ] κ᾽ αὐτοῦ 4 ὅ τοῦ τί 

Ἴ ν6] τούτου τί δεῖ οοὐ!ο65 γθο., τοῦ [1071 νϑύβϑυθβ, οἷν. ν. ὅ0 58ᾳ. 
τοὺς ἀσεβήσαντας 4, αὐτὸν τὸν ἀσεβήσαντα ἃ' 7Τ ἀπέστειλε Β 
56. αὐτὸς δὲ μεϑ’ ἡμέραν εἰσῆλϑε α 8. ἀνῆλϑε Β]) ὑπὸ τοῦ ὀρέστου 

9 εὐλαβήϑη 4 10 ἐπηνέλη Β 11 Ἰφουπϑιὴ Ἱπαϊοανῦ ΡΟΥΒΟΙ ᾿ς 
'αγγειλάμενον ἑαυτὸνα 1154. εἰς τὸν βίον 4 12 ὁ φίλος Β1,] 
"τῶ Β 18 λαβεῖν οἵη. ΜΠ 10 αὐτῶν Ρ̓ 11 ὁ μενέλαος Β 

.} ἐπεβάλλετο 4, ἐπέβαλε Β, ὑπεβάλετο Κ΄, ἐπεβάλετο ὦ 
1Ὲ 
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4 

ϑεοὺς διακομίζειν, Ὀρέστῃ δὲ ᾿Ερμιόνην ἐπέταξε λαβεῖν, Πυ- 

λάδῃ δὲ ᾿Ηλέκτραν συνοικίσαι, καϑαρϑέντι δὲ τὸν φόνον 
ργους ἄρχειν. 

᾿ριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόϑεσις. 

Ὠρέστης διὰ τὴν τῆς μητρὸς σφαγὴν ἅμα καὶ ὑπὸ τῶν 

᾿Ερινύων δειματούμενος καὶ ὑπὸ τῶν ᾿Ζργείων κατακριϑεὶς 

ϑανάτῳ., μέλλων φονεύειν ᾿Ελένην καὶ Ἑρμιόνην ἀνθ᾽ ὧν 
Μενέλαος παρὼν οὐκ ἐβοήϑησε διεκωλύϑη ὑπὸ ᾿Ζπόλλωνος. 
παρ᾽ οὐδετέρῳ κεῖται ἡ μυϑοποιία. 

ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν άργει" ὁ δὲ 
χορὸς συνέστηκεν ἐκ γυναικῶν ᾿“ργείων, ἡλικιωτίέδων᾽ Ηλέκτρας, 

αὐ καὶ παραγίνονται ὑπὲρ τῆς τοῦ Ὀρέστου πυνϑανόμεναι 

συμφορᾶς. προλογίξει δὲ ᾿Ηλέκτρα. 

τὸ δρᾶμα κωμικωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν. ἡ δὲ 

διασκευὴ τοῦ δράματός ἐστι τοιαύτη" πρὸς τὰ τοῦ ᾿Δγαμέμνονος 
βασίλεια ὑπόκειται Ὀρέστης κάμνων καὶ κείμενος ὑπὸ μανίας 

ἐπὶ κλινιδίου, ᾧ προσκαϑέξεται πρὸς τοῖς ποσὶν ᾿Ηλέκχτρα. 

διαπορεῖται δὲ τί δήποτε οὐ πρὸς τῇ κεφαλῇ καϑέζεται" οὕτως 
γὰο ἂν μᾶλλον ἐδόκει τὸν ἀδελφὸν τημελεῖν, πλησιαίτερον 

21 ὀρέστην 48 22 πυλάδην Β ] ἠλέκτρα ΑΒ | συνοικίσαι] 
Βηιύποϊὶς, συνοικῆσαι [1ῸΥῚ καὶ καϑαρϑέντι Β' ] τὸν φόνον Α Εἰ, τοῦ 
φόνου ΒΒ, τῶν φόνων ἃ 

Ηοο δῦρ. οἵη. 1,, Ο' θχβιροῦ μδθο: ὀρέστου ὑπόϑεσις. ὀρέστης διὰ 
τὴν τῆς μητρὸς σφαγὴν ἅμα καὶ ὑπὸ τῶν ἐριννύων δειματούμενος ἔμελλε 
φονευϑήσεσϑαι. καὶ αὐτὸς δὲ μέλλων φονεύσειν ἑρμιόνην ἀνθ᾽ ὧν με- 
νέλαος παρὼν οὐκ ἐβοήϑησεν διεκωλύϑη ὑπὸ τοῦ ἀπόλλωνος. παρ᾽ 
οὐδενὶ κεῖται ἡ μυϑοποιΐα. ἔχει δὲ τὰ μέτρα οὕτω. τὸ νῦν δέ μοι 
προτειχέων. τρίμετρον τροχαϊκὸν τὸ ὀττοτοὶ διποδία τροχαικὴ καὶ μέχρι 
μὲν τῶν πυλάδου λόγων ἰαμβικόν. τοὐκεῖϑεν δὲ τροχαϊκὸν τετράμετρον 
καταληκτικόν. καὶ ἔνϑα ὀρέστης καὶ φρὺξ διαλέγονται τὸ αὐτὸ τηρεῖται 

μέτρον. ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν ἄργει. ὁ δὲ χορὸς 
συνέστηκεν ἐμ γυναικῶν ἀργείων ἡλικιωτίδων ἠλέκτρας. τὸ δρᾶμα κωμι- 
κωτέραν ἔχει τὴν καταστροφήν. 2324 ἀριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόϑεσις ἃ, 
ἄλλως 4. οτὰ. ΒΑ | τὰ Β πϊὸ ογᾶο: [1π. 80---88, 25---29, 84--47, ἴῃ ἃ 
Βυηὺ 2ὅ---29, 84---4δ 50}.0111 Ιπδῦϑι ἴῃ τηϑῖρ. δβουρίω, 2ὅ---29 οὐχ. ἘΦ 
τη. 26 ἐριννύων Β 2056. κατακριϑεὶς ϑανάτῳ οἵα. ὦ 21 ἑρμιόνην 
καὶ ἑλένην α 28 τοῦ ἀπόλλωνος ἃ 29 οὐδετέρῳ] Ὀιπάοτῖ, οὐδενὶ 
1107] | μυϑολογία 4Β 82 τοῦ οἵα. 4 88 δὲ οἵα. 4 ΠΕ] ἡ ἠλέκτρα Β 
84 τὸ δὲ δρᾶμα ᾿' 80 διασκευὴ αὐτοῦ ἐστι τοιαῦτα α 806 5α. κάμνων 
ὑπὸ μανίας καὶ κείμενος ἐπὶ Νᾶυποκ 87 προκαϑέξεται πρὸ 4 89 γὰρ 
ἂν} βουρϑὶ (οὔτω γὰρ οὗ οὔτὰ Ναυοκίο μᾶλλον ἂν ΚΙγΟΒΒΟΗ), δὲ ΠΌΠ, 
οἵ, Ἰ1η, 41 | πλησιέστερον ἃ | 



-. 
Ἧ 

Ὁ 

[οὕτως] προσκαϑεζομένη. ἔοικεν οὖν διὰ τὸν χορὸν ὁ ποιητὴς 
 ζοὕτωΣ διασκευάσαι' διηγέρϑη γὰρ ἂν Ὀρέστης, ἄρτι καὶ 

μόγις καταδραϑείς, πλησιαίτερον αὐτῷ τῶν κατὰ τὸν χορὸν 

γυναικῶν πον τ νῶν. ἔστι δὲ ὑπονοῆσαι τοῦτο ἐξ ὧν 

Ε.. ̓Ηλέκτρα" σῖγα σῖγα, λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης᾽. πιϑανὸν 

β οὖν ταύτην εἶναι τὴν που σιν τῆς τοιαύτης διαϑέσεως. 

Τὸ δρᾶμα τῶν ἐπὶ σκηνῆς εὐδοκιμούντων. χείριστον δὲ 

τοῖς ἤϑεσι" πλὴν γὰρ Πυλάδου πάντες φαῦλοι ἦσαν. 

β 40 οὕτως οτὰ. Κ' οὐ ὁ | προκαϑεζομένη 4, παρακαϑεξομένη Β 
ΑἹ οὕτω ϑαρρ!ονὶ | γὰρ ἂν] δὲ 8 42 μόλις α | πλησιέστερον α, 
ἐγγὺς Β | τῶν] τῶι Α 44 ἡ ἠλέχτρα Β΄ ἠλέκτρα τῷ χορῷ α! σίγα 
σίγα λεχτὸν 4, σίγα σίγα λευκὸν α 4454. πιϑανὴν οὖν εἶναι φασὶ ταύτην 

τὴν πρόφασιν Β 40 ἐπὶ τῆς σκηνῆς α΄ 41 φαῦλοί εἰσιν Νδῦοῖς 

40 

4 



Ἰὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

᾿Ηλέκτρα. 
Ἑλένη. 

χορός. 

Ὀρέστης. 

Μενέλαος. 

Τυνδάρεως. 

Πυλάδης. 

ἄγγελος. 

Ἑρμιόνη. 

Φρύξ. 

᾿ἡπόλλων. 

4.» 

Φαρα ἀθαϊτητμιβ ῬΘΥΒΟηδυη ᾿ηαϊοθη παροὺ 6, οι. 1, πῦπὸ 
ΘΧμ θοῦ 48 Εἰ: 

ἠλέκτρα πυλάδης ἑλένη 

ἄγγελος χορός ἑρμιόνη 
ὀρέστης φρύξ μενέλαος 
ἀπόλλων τυνδάρεως 

ΠΪΘῚ αποᾶ ΕἸ ποιαθὴ ΕἸ]θοίγαθ οχη]βιῦ. 



ἨἩΛΈΕΚΤΡΑ. 

Οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν ὧδ᾽ εἰπεῖν ἔπος 

οὐδὲ πάϑος οὐδὲ ξυμφορὰ ϑεήλατος, 

ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ᾽ ἄχϑος ἀνθρώπου φύσις. 
ὁ γὰρ μακάριος, κοὐκ ὀνειδίξω τύχας. 

Διὸς πεφυκώς, ὡς λέγουσι. Τάνταλος δ 

κορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον 
ἀέρι ποτᾶται καὶ τίνει ταύτην δίκην, 

ὡς μὲν λέγουσιν, ὅτι ϑεοῖς ἄνϑρωπος ὧν 

κοινῆς τραπέζης ἀξίωμ᾽ ἔχων ἴσον, 
ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν. αἰσχίστην νόσον. 10 

οὗτος φυτεύει Πέλοπα. τοῦ δ᾽ ᾿“τρεὺς ἔφυ, 

ᾧ στέμματα ξήνασ᾽ ἐπέκλωσεν ϑεὰ 
ἔριν Θυέστῃ πόλεμον ὄντι συγγόνῳ 

ϑέσϑαι. τί τἄρρητ᾽ ἀναμετρήσασϑαί με δεῖ; 

ἔδαισε δ᾽ οὖν νιν τέκν᾽ ἀποκτείνας ᾽Ατρεύς. 1ὅ 

᾿Δτρέως δέ" τὰς γὰρ ἐν μέσῳ σιγῶ τύχας" 
ὁ κλεινός. εἰ δὴ κλεινός., ᾿Ζγαμέμνων ἔφυ 

Μενέλεώς τε Κρήσσης μητρὸς ᾿Δερόπης ἄπο. 

γαμεῖ δ᾽ ὃ μὲν δὴ τὴν ϑεοῖς στυγουμένην 

εὐριπίδου ἠλέκτρα βαρτγαβοῦ. 5. ΕἸθούγαθ ποιηθῃ ργὸ Ογθϑδίθ Βαβρϑῦ 
οὐϊδτη 5080]. Αὐἱβυϊα. ΠῚ ρ. 608, 6 ΗΖ. στὰ. Α΄, 08, 45] οἵ, ὍΟἹο: 
Ταβο. ΤΥ 29 πθαῖϊθ ὑδι ᾧθΥΥ 10 1115. {11 ἕδη ο ογαύϊο οϑῦ ΠΘῸ 5015 ΠΘΩῸ6 
χω οδΘ]ὔπιτη Ἰηνθοῦππη τπϑ]ὰη 2. συμφορὰν ϑεήλατον 4α 8, συμφορὰ 

 ϑεήλατος 45 α" 8", συμφορὰ (ξυμφορὰ 5) ϑεήλατος οοἰοτ!, συμφορὰν 
δαιμόνιον Ὅϊο ΟἼγγ5. ΤΥ 82, οἷν. ον. ἢ. 98, 42 οὖ 5010]. γράφουσί 
τινες οὐδὲ συμφορὰ ϑεήλατος, ἀγνοοῦντες δέ ἀπὸ κοινοῦ γὰρ ληπτέον 
τὸ οὐκ ἔστιν (εἰπεῖν) 8 ἀνθρώπων Α οἱ Ἰπιοῖαη. ΟοΥΡ. 167 6 κορυφῆς] 
κεφαλῆς Πῖο ΟἼγγυ5. ΥἹ 58 7 δίκην ταύτην Β [10 ἔσχε] ἴογῦ. εἶχε | 
αἰσχέστην] ἴογτῦ. ἐχϑίστην 12- -1ὅ ἀο]οῦ, 17 ᾿Ζγαμέμνων ἄναξ 50Υ1ΌΘΗΒ, 
ΚΠ ΚΟΉθοτρ 12 στέμματα] στήμονας ΗΠΌοΥρ  ἐπέκλωσε Β 18 5080]. 
γράφεται καὶ Ἔρις“ 18 56. ϑέσϑαι Θυέστῃ. . συγγόνῳ. καίτοι τί Ἠοτ- 
ὙΟΥΘη 1 οὔ 4, οὔν 45 οὖνιν α, οὖν νιν α 18 μενέλαος ἔκ κρήσ- 

σης τε μρς ἀερόπης [,, Ἀρήσσης τε ΡΝ ἘΣ ἀερόπης ἄπο αὶ 



8 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟῪ 

Μενέλαος “Ἑλένην, ὃ δὲ Κλυταιμήστρας λέχος 20 
ἐπίσημον εἰς Ἥλληνας ᾿Ζγαμέμνων ἄναξ᾽ 

ᾧ παρϑένοι μὲν τρεῖς ἔφυμεν ἐκ μιᾶς, 
Χρυσόϑεμις ᾿Ιφιγένειά τ᾿ ᾿Ηλέχτρα τ᾽ ἐγώ, 
ἄρσην δ᾽ Ὀρέστης. μητρὸς ἀνοσιωτάτης, 
ἣ πόσιν ἀπείρῳ περιβαλοῦσ᾽ ὑφάσματι 2ὅ 
ἔκτεινεν" ὧν δ᾽ ἕκατι, παρϑένῳ λέγειν 

οὐ καλόν" ἐῶ τοῦτ᾽ ἀσαφὲς ἐν κοινῷ σκοπεῖν. 
Φοίβου δ᾽ ἀδικίαν μὲν τί δεῖ κατηγορεῖν; 

πείϑει δ᾽ Ὀρέστην μητέρ᾽ ἥ σφ᾽ ἐγείνατο 
κτεῖναι, πρὸς οὐχ ἅπαντας εὔκλειαν φέρον. 80 

ὅμως δ᾽ ἀπέκτειν᾽ οὐκ ἀπειϑήσας ϑεῷ" 

κἀγὼ μετέσχον, οἷα δὴ γυνή, φόνου 

Πυλάδης ϑ΄. ὃς ἡμῖν συκατείργασται τάδε. 
ἐντεῦϑεν ἀγρίᾳ συντακεὶς νόσῳ [νοσεῖ] 

τλήμων Ὀρέστης ὅδε πεσὼν ἐν δεμνίοις 88 

κεῖται, τὸ μητρὸς δ᾽ αἷμά νιν τροχηλατεῖ 
μανίαισιν" ὀνομάζειν γὰρ αἰδοῦμαι ϑεὰς 

Εὐμενίδας. αἵ τόνδ᾽ ἐξαμιλλῶνται φόβῳ. 
ἕκτον δὲ δὴ τόδ᾽ ἦμαρ ἐξ ὅτου σφαγαῖς 
ϑανοῦσα μήτηρ πυρὶ καϑήγνισται δέμας. 40 

ὧν οὔτε σῖτα διὰ δέρης ἐδέξατο, 
οὐ λούτρ᾽ ἔδωκε χρωτί᾽ χλανιδίων δ᾽ ἔσω 
κρυφϑείς, ὅταν μὲν σῶμα κουφισϑῇ νόσου. 
ἔμφρων δακρύει. ποτὲ δὲ δεμνίων ἄπο 
πηδᾷ δρομαῖος, πῶλος ὡς ὑπὸ ζυγοῦ. 4 

ἔδοξε δ᾽ Ἴ4ργει τῷδε μήϑ' ἡμᾶς στέγαις. 

20 μενέλαος 5, μενέλεως Ο | κλυταιμνήστρας Ἰ1Ὸ7] 24 δ᾽] ΕἸΤΉΒ5]6Υ, 
τ Ἰ1ὈΥ] 26 ἔχτανεν ΒΒ, ἔχτειν᾽ α Εἰ ] παρϑένον 5' οὐ ΑἸοχ. τοῦ. ὙΠ] 
Ρ. ὅ40 ὙΥ. 21 ἐῶ τοῦτ᾽ Α. 56α ὥ τ' ἴῃ γ88. 801. 43 80 φέρων 4, 
φέρον Α5 81 ἀπιϑήσας 4, ἀπειϑήσας 43, ἀπιϑήσας α, ἀπιστήσας 
ΘΠΟΠΥΠΤΙΒ 88 ἀο]οῦ Ἡθυνθιάθη 84 νοσεῖ] δέμας Ἠδτητηδπῃ | ἀγρίῳ 
συντακεὶς νοσήματι Ἐν. ΗΙγΖ6], ἔογ. ἀγρίᾳ σῶμα συνταλχεὶς νόσῳ 
85 ὁ δὲ 448 ΗΊ, ὅδε 43, οὐδὲ 10 ἴῃ τᾶ8., ὃς α΄ 88 Εὐμενίδας] δεινῶπας 
Βιηάογῖ, ἔοτῦ. σεμναὶ γάρ [ γογϑαμῃ ροϑῦ 40 ἴῃ ᾿πτηῷ ῬδρΊηδ 1 τηϑρηδ 
Τα Βαγδ ἃ Τὴ. Υ60. Βαρὺ τὐῷ αὖ 1106 Υ15 ῬΥΘΘΒΟΥΙΡΌ5 γϑοῦαβ οὐ ᾿πα]οθῦα 
Ο, ἀοϊοὺ Νῶυοκ 389 δὲ δὴ οἵη. 17, 40 πῦρ 4. πυρὶ 43 | καϑήγισται 
ΟΔΙΠΊΡΟΥ 42 χλανίδων α΄ 45 ὑπὸ] Ἠογνογάθη οχ Αὐμθῃ. ρ. 108 Β, 
ἀπὸ Ἰ10Υ] 40 τόδε Α4, τῶδε 45 4054. τῶδε μηδὲ προσφωνεῖν τινα 
(οΥη15515. νυ] μήϑ'᾽.. δέχεσϑιαι) Εἰ 



ΟΡΕΣΤῊΣ, 9 

ἡ πυρὶ δέχεσϑαι, μήτε προσφωνεῖν τινα 

“ητροκτονοῦντας᾽ κυρία δ᾽ ἥδ᾽ ἡμέρα. 
ἐν ἧ διοίσει ψῆφον ᾿Δ4ργείων πόλις, 
εἰ χρὴ ϑανεῖν νὼ λευσίμῳ πετρώματι. 50 
[ἢ φάσγανον ϑήξαντ᾽ ἐπ᾽ αὐχένος βαλεῖν]. 

ἐλπίδα δὲ δή τιν᾽ ἔχομεν ὥστε μὴ ϑανεῖν" 
ἥκει γὰρ ἐς γῆν Μενέλεως Τροίας ἄπο. 

λιμένα δὲ Ναυπλίειον ἐχπληρῶν πλάτῃ 

ἀχταῖσιν δρμεῖ, δαρὸν ἐκ Τροίας χρόνον δῦ 

ἄλαισι πλαγχϑείς" τὴν δὲ δὴ πολύστονον 

Ἑλένην, φυλάξας νύκτα. μή τις εἰσιδὼν 
μεϑ' ἡμέραν στείχουσαν, ὧν ὑπ᾽ Ἰλίῳ 
παῖδες τεϑνᾶσιν. ἐς πέτρων ἔλϑοι βολάς, 

προύπεμψεν ἐς δῶμ᾽ ἡμέτερον" ἔστιν δ᾽ ἔσω 60 

κλαίουσ᾽ ἀδελφὴν συμφοράν τε δωμάτων. 

ἔχει δὲ δή τιν᾽ ἀλγέων παραψυχήν᾽ 

ἣν γὰρ κατ᾽ οἴκους ἔλιφ᾽., ὅτ᾽ ἐς Τροίαν ἔπλει, 
παρϑένον ἐμῇ τε μητρὶ παρέδωκεν τρέφειν 

Μενέλαος ἀγαγὼν ᾿Ερμιόνην Σπάρτης ἄπο. θὔ 
ταύτῃ γέγηϑε κἀπιλήϑεται κακῶν. 

βλέπω δὲ πᾶσαν εἰς ὃδόν, πότ᾽ ὄψομαι 

Μενέλαον ἥκονϑ᾽ - ὡς τά γ᾽ ἄλλ᾽ ἐπ’ ἀσϑενοῦς 
ῥώμης ὀχούμεϑ'᾽, ἤν τι μὴ κείνου πάρα 
σωθῶμεν. ἄπορον χρῆμα δυστυχῶν δόμος. το 

ΒΛΈΝΗ. 

! ὦ παῖ Κλυταιμήστρας τε κἀγαμέμνονος. 
παρϑένε μακρὸν δὴ μῆκος ᾿Ηλέχτρα χρόνου. 

ῤ πῶς. ὦ τάλαινα, σύ τε χασίγνητός τε δὸς 

.Α41ἴ μήτε] μηδὲ ἘΠΤΉΒΙΥ 60 χρῇ 4 | νῶ 4, νὼ 432 61 ϑήξαντ 
1, ϑήξαντος 4, ϑήξαντας 43, ϑήξαντας οδἰο.1 (ϑίξαντας 6). 5680]. 

δυικχῶς τὸ ϑήξαντε  νογϑατη, απἱἰ δὴ ΗΘΙΙΏΔΏΠΟ ΤΏ]ηπ8 ΡῬΥΟΌΦαὔαν, 
ἀρίονιῦ Ηθυογάθῃ 5. δὲ Ότη. ἘΠ]. δή οἵα, «4 ὅ8 μενέλαος α΄] 
ἰτροίηῆς 7 δᾶὄά ναύπλιον Ααδ', ναύπλιον ταυῦ. 'ἴπ ναυπλίειον 
6 ἅλαισι α8, ἄλαισι αϑ ὅ8 ὑφιλίῳ Α ὅ9 πετρῶν 48, πέτρῶν α] 

ἔλϑοι Β, ἔλθῃ οοἰοτὶ 60 προὔπεμψ᾽ Β | ἔστι Β 8, ἴοτί. ἧσται 
θ4 παρέδωκε «Β Ε5 66 γέγηϑε ἴαοίατη 6χ γέγηϑεν ἴῃ θ1 εἰς 
ὁδὸν] Μυβργανυβ, εἴσοδον 1101] 69 ὠχούμεϑ᾽ Α | κείνου 6 
10 σωϑῶμεν) ἴοτύ. σωκῶμεν 1 ἄπορον] γὰρ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 9) 11 κλυται- 

μνήστρας 11Ὀτὶ 18 8᾽ ὃ σὸς Ῥογβοη 



ΤῸ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

[τλήμων Ὀρέστης μητρὸς ὅδε φονεὺς ἔφυ]; 

προσφϑέγμασιν γὰρ οὐ μιαίνομαι σέϑεν, Τό 

ἐς Φοῖβον ἀναφέρουσα τὴν ἁμαρτίαν. 

καίτοι στένω γε τὸν Κλυταιμήστρας μόρον, 

ἐμῆς ἀδελφῆς, ἥν, ἐπεὶ πρὸς Ἴλιον 

ἔπλευσ᾽ ὅπως ἔπλευσα ϑεομανεῖ πότμῳ, 

οὐκ εἶδον, ἀπολειφϑεῖσα δ᾽ αἰάξω τύχας. 80 
ΗΛ. Ἑλένη. τί σοι λέγοιμ᾽ ἂν ἅ γε παροῦσ᾽ ὁρᾶς; 

[ἐν συμφοραῖσι τὸν ᾿Ζγαμέμνονος γόνον] 

ἐγὼ μὲν ἄυπνος πάρεδρος ἀϑλίῳ νεκρῷ᾽ 
νεχρὸς γὰρ οὗτος εἵνεκα σμικρᾶς πνοῆς" 

ϑασσω" τὰ τούτου δ᾽ οὐκ ὀνειδίζω κακά. 8 

σὺ δ᾽ εἶ μακαρία μακάριός 8ϑ᾽ ὃ σὸς πόσις 
[ἥκετον ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀϑλίως πεπραγότας]. 

ΕΖ. πόσον χρόνον δ᾽ ἐν δεμνίοις πέπτωχ᾽ ὅδε; 

Η.. ἐξ οὗπερ αἷμα γενέϑλιον κατήνυσεν. 

ΕΖ4. ᾧ μέλεος. ἡ τεκοῦσά ϑ'. ὡς διώλετο. 90 
ΗΛ. οὕτως ἔχει τάδ᾽. ὥστ᾽ ἀπείρηκεν κακοῖς. 

ΕΖ. πρὸς ϑεῶν. πίϑοι᾽ ἂν δῆτά μοί τι, παρϑένε; 

ΗΛ. ὅσ᾽ ἄσχολός γε συγγόνου προσεδρίᾳ. 

ΕΖ. βούλει τάφον μοι πρὸς κασιγνήτης μολεῖν; 

ΗΔ... μητρὸς κελεύεις τῆς ἐμῆς; τίνος χάριν; 96 

Ε4. κόμης ἀπαρχὰς καὶ χοὰς φέρουσ᾽ ἐμάς. 
ΗΛ. σοὶ δ᾽ οὐχὶ ϑεμιτὸν πρὸς φίλων στείχειν τάφον; 

Ε4. δεῖξαι γὰρ ᾿4ργείοισι σῶμ᾽ αἰσχύνομαι. 

ΠΛ. ὀψέ γε φρονεῖς εὖ, τότε λιποῦσ᾽ αἰσχρῶς δόμους. 

14 ἀρ]θνιῦ ΚινομοΥ 79 προσφϑέγμασι α6 ΤΊ κλυται- 
μνήστρας 110 τ] 19 ὅπως] Ῥούβοπ, ὅπως δ᾽ ἸΙὈΥῚ, 564 δ᾽ Ῥαποίβ ἀ616- 
ὕστη ἴῃ ὦ 81 ἄἅ (αὖ ἴῃ ἅ) γε καὶ 4, ἅ γε καὶ αὶ 82. ἀρ] ον 
ΚχσοΒΠΟΗ͂ | συμφοραῖς 11, 84 οὕνεκα Τἰῦγ] [ πνοῆς] ῥοπῆς Ηαγίαπηρ' 
80 δ᾽ εἶ ΑαΕῦ1,, δ᾽ ἡ ΒΟῚ 8᾽ ὃ] τε ΒΒ 81 ἀο]ονὶ (86 βα. ἀοἰθί 
ΚΙ ΚΟΠΟΙΡῚ [ ἥκεις Βπιδύαθῃ. Π. Ρ. 140, 12, Ρ». 809, 86, Οἁ. ρΡ. 1880, 14 
88 δ᾽ ἐν] Μυδβρτάνθ, δὲ 1101 [ ὧδε 4, ὅδε 45 89. ἴῃ ὑδχύα ΟΠ ἸΒΒΌΠΙ, 
ἴῃ τηδῦρ. ὩΘΑΙΑΙ1ῦ Ομ], ΒΟΥ θΘη5. Α 91 ἀπείρηκεν 4, ἀπείρηκα 8, 
ἀπείρηκ᾽ ἐν α 118 92 πείϑοιο Β. 568 εἰ οχ ἐ ἔδοιὺῦ οὖ τὸ ἴῃ 188. 

ΒΟΥ, ὃ [| πιϑοῖο ἂν δῆτα μοι παρϑένε Π] 98 ὅσ᾽] Ηογνογᾶθη, ὡς. 
Ἰ1ΌΥ1 | προσεδρείᾳ Β 94 κασιγνήτας α Πὶ, κασιγνήτης α 96 ἐμᾶς 
1, 97 σοὶ δ᾽ οὐ ΗΕ | ϑεμιχτὸν οΥᾶ80 δ 4 | σοὶ δ᾽ οὐ ϑεμιστὸν 
γνυμάᾶοη | φίλων 432. Β81,, φίλον ΑαϑΕνι6Ο 99 γε οχ ΒΒ, δά. ὃ ᾿ 
λειποῦσ Β 
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“4. ὀρϑῶς ἔλεξας. οὐ φίλως δέ μοι λέγεις. 100 

ΗΛ. αἰδὼς δὲ δὴ τίς σ᾽ ἐς Μυκηναίους ἔχει; 

Ε4. δέδοικα πατέρας τῶν ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ νεκρῶν. 
ΗΔ. δεινὸν γὰρ ΄άργει γ᾽ ἀναβοᾷ διὰ στόμα. 
ΕΖ. σύ νυν χάριν μοι τὸν φόβον λύδασα δός. 

ΗΖΛ. οὐκ ἂν δυναίμην μητρὸς ἐσβλέψαι τάφον. 10ὅ 

ΕΑ. αἰσχρόν γε μέντοι προσπόλους φέρειν τάδε. 

ΗΖ. τί δ᾽ οὐχὶ ϑυγατρὸς ᾿Ερμιόνης πέμπεις δέμας; 
ΕΖ. ἐς ὄχλον ἕρπειν παρϑένοισιν οὐ καλόν. 

ΤΉΛ. καὶ μὴν τίνοι γ᾽ ἂν τῇ τεϑνηκυίᾳ τροφάς. 

1 

᾿ 
ἐ 

. ̓ 

Ἰ 

ΕΖ. ὀρϑῶς ἔλεξας, πείϑομαί τέ σοι. κόρη. 110 
Ἁ 3 ἃ 3.3 53 ͵ ,ὔ 

[καὶ πεμιψομὲν γὲ ϑυγατὲρ΄ " εὖ γάρ τοι λξέγεις.] 
5 27 ϑνν Ὁ ΄ ΄ , 
ὦ τέκνον, ἔξελϑ᾽, ᾿Ερμιόνη, δόμων πάρος 

καὶ λαβὲ χοὰς τάσδ᾽ ἐν χεροῖν κόμας τ᾽ ἐμάς" 

ἐλθοῦσα δ᾽ ἀμφὶ τὸν Κλυταιμήστρας τάφον 
μελίκρατ᾽ ἄφες γάλακτος οἰνωπόν τ᾽ ἄχνην, 11 

καὶ στᾶσ᾽ ἐπ’ ἄκρου χώματος λέξον τάδε" 
᾿Ελένη σ᾽ ἀδελφὴ ταῖσδε δωρεῖται χοαῖς, 

φόβῳ προσελθεῖν μνῆμα σόν. ταρβοῦσά τὲ 
᾽ »- “ἤ - 5»... 9») ’ 

““ργεῖον ὄχλον. πρευμενῆ δ᾽ ἄνωγέ τιν 

ἐμοί τε καὶ σοὶ καὶ πόσει γνώμην ἔχειν 120 

τοῖν τ᾿ ἀϑλίοιν τοῖνδ᾽, οὺς ἀπώλεσεν ϑεός. 
Κι 2 3 3 Ἁ Ν 2 - ᾽ ἱὸ 

ἃ δ᾽ εἰς ἀδελφὴν καιρὸς ἐκπονεῖν ἐμέ, 

ἅπανϑ' ὑπισχνοῦ νερτέρων δωρήματα. 
ἴϑ᾽. ὦ τέκνον, μοι, σπεῦδε καὶ χοὰς τάφῳ 

100 ὀρϑῶς] σὺ δ᾽ εὖ Β | δ᾽ ἐμοὶ Β | ὀρϑῶς γε λέξασ᾽ οὐ φίλως 
ἐμοὶ λέγεις Ῥογβομ, ἔοτῦ. σὺ δ᾽ εὖ γε λέξασ᾽ οὐ φίλως ἐμοὶ λέγεις 
ΒΟ δὴ οἵ. 4") {τί Β'. τίς ὃ 108 γ᾽ Μαῖα, τ᾽ Ἰ1ΌΥ1 | [Ἄργει 
καταβοᾷ δηΐου 104 σὺ νῦν 48 | λύσας 4, λύσασα 43 ΤΟΥ τί 
δ᾽ οὐ 1, 108 παρϑένοισιν α, παρϑένῃσιν α 109 τεϑνηκυίᾳ 1) οἷ, 

 τεϑνηλχυίηῃ Δα ΒΗΑΙ͂6Ο 110 ὀρϑῶς) καλῶς Ρ 111 ἀο]ονιὺ Μαύϊδο 
πέμψομεν 4α 8, πέμψομαι αὐ ΕΒ] ϑυγατέρα γ᾽ Β΄] τοι οἵη. }'] δηΐθ 
111 οὐ 1192 1Ππθο]ῶ ἴπ 1, αὖ δηΐθ νουβαβ δηθοθάθηΐοθ 112 πάρος δόμων 
1, 114 χλυταιμνήστρας 101 11 «ἀπΐο γάλακτος [ἰοτἃ Θγαδῶ 1η Α 

᾿ οἰνοπόν Α4α, οἰἴνωπόν α ]| ἄχνης Β, ἄχνην ὃ 111 ἀδελφὴ] ἀποῦσα 
Τι. Βοβυταΐ 118 ταρβεῖ δ᾽ ἐπελϑεῖν μνῆμα σὸν φοβουμένη ΔΥ61} 

τὸ σὸν 1, 119 ᾿Φργείων 4 Β 6 | εὐμενῆ οὔ ἴῃ τηδῖρ.. γρ. πρευμενῆ Α, 
εὐμενῆ Β, ουἱ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. γρ. καὶ πρευμενῆ ὃ, εὐμενῆ οοἴογ!] 121 τοῖντ᾽ 
δοὺς τηυῦ. ἴῃ τοῖντ᾽ δ᾽ οὺς 4 | ἀπώλεσε ΑΒ 6 122 ἐμέ 1,ο, ἐμήν Οα 

᾿ Βρα ἥν ἴῃ τῶ8., ἐμήν Ο 128 δωρήματα] ἴοτὑ. μειλίγματα, οἶτ. ΑΘ508. 
Ομο. 1ὅ 
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δοῦσ᾽ ὡς τάχιστα τῆς πάλιν μέμνησ᾽ ὁδοῦ.  ΛΩ͂Ν 

ΗΜ. ὦ φύσις, ἐν ἀνθρώποισιν ὡς μέγ᾽ εἶ κακόν, 
σωτήριόν τε τοῖς καλῶς κεχτημένοις. 

εἴδετε γὰρ ἄκρας ὡς ἀπέϑρισεν τρίχας, 
σῴζουσα κάλλος; ἔστι δ᾽ ἡ πάλαι γυνή. 

ϑεοί δε μισήσειαν, ὥς μ᾽’ ἀπώλεσας 180 

καὶ τόνδε πᾶσάν 8’ Ελλάδ᾽. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ" 
αἵδ᾽ αὖ πάρεισι τοῖς ἐμοῖς ϑρηνήμασι 
φίλαι ξυνῳδοί' τάχα μεταστήσουσ᾽ ὕπνου 

.«᾿πϑϑϑυααδοννσιννν. ᾿Νονννννννννν. 

τόνδ᾽ ἡσυχάζοντ᾽, ὄμμα δ᾽ ἐκτήξουσ᾽ ἐμὸν 4 
δακρύοις, ἀδελφὸν ὅταν ὁρῶ μεμηνότα. 18ὅ 

ὦ φίλταται γυναῖκες, ἡσύχῳ ποδὶ ' 
χωρεῖτε, μὴ ψοφεῖτε, μηδ᾽ ἔστω κτύπος. 
φιλία γὰρ ἡ σὴ πρευμενὴς μέν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ 

τόνδ᾽ ἐξεγεῖραν συμφορὰ γενήσεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

σῖγα σῖγα. λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης ᾿ς βΕοΡη. 140 

τίϑετε, μὴ κτυπεῖτ᾽. 
ΗΛ. ἀποπρὸ βᾶτ᾽ ἐκεῖσ᾽, ἀποπρό μοι κοίτας. 
ΧΟ. ἰδού. πείϑομαι. 

ΗΔ. ἀἁ ἃ σύριγγος ὅπως πνοὰ 146 
λεπτοῦ δόνακος. ὦ φίλα, φώνει μοι. 

ΧΟ. ἴδ᾽. ἀτρεμαῖον ὡς ὑπόροφον φέρω 

127 σωτήριος Β΄] ἴον. σωτήριον δὲ τοῖς καλὴν (καλὴν οἰϊατα Ηρτ- 
που άθη) [ γούβατῃ αἀο]θὺ ΚἼΠΗΚΘΗοΥΡ 128 ἴδετε 1, οὖ 5080]. Αθβϑῇ. 
Δρ΄ ὅ41 | γὰρ] Ὀυροτῦ, παρ᾽ 1γῚ [| ἀπέϑρισεν 4α, ἀπέϑρισε ΒΕ, 
ἀπέϑριξε 5'΄. οὐ 5080]. Αρ'.. [ τρίχι βρϑυβου. ας Κὶ 180 μισήσειεν Α 
131 ἑλλάδα 41, 184 ἡσυχάζοντα Β 18 ν. βυθρθοῦθβὀ: 187 μὴ κτυ- 

πεῖτε Β 140 ΧΟ. Ἰϊτῖ, πἰβὶ αποᾶ ζ τϑβου. οὐ ἦμι ργαθῆχιῦ αϑ, Ἐ]Θοὗταθ ᾿ 
ὑυιθασπὺ Πιοηγβ. 46. ΘουηΡ. νου Ό. ὁ. 11, Πιῖορ. ΤΠ. ΝΠ 172. αἰδθυθση ἀρὰς 
τηθηύυτχη 11η. 44 | σῖγα σῖγα (΄, σίγα σίγα οοὐθιῖ (σιγᾷ σιγᾶ 8. σίγα σίγα Ὁ)}} 
λευκὸν ΒΒ, ΒΌΡΘΙΒΟΥ, 70. λεπτόν ὃ, λευκὸν ὦ, λεπτὸν αἥ, ἀδιανδ οΘὐβυῖ, 
οἵγ, 5080]. λεπτὸν ἴχνος ἀρβύλης... εἰ δὲ γράφεται φρυβδα χτὲ. 141 τί- 
ϑετε] Ῥοϊβομ, τιϑεῖτε 4 ΕΒ, ψοφεῖτε (τιϑεῖτε ΒΌΡΘΙΒΟΥ. 50801.) Β1 
κτυπεῖτ᾽] κτυπεῖτε, μηδ᾽ ἔσω κτύπος ἸΙΌΥΙ, νοῦθῶ μηδ᾽ ἔστω κτύπος οἵ. 
ΠΙΟΏγΒ. 1. 1., οἷν. 187 142 ἀπόπρο βᾶτ᾽ Β 5, ἄπο προβᾶτ᾽ (νε] πρό- 
βατ᾽ ν8] πρόβατε) οθίθυ! 148 ἐκεῖσ᾽ 6΄, ἐκεῖσε οοἴθ 1] 14 ἃ ἃ ΒΒ. 
ἀᾷᾶ Ὀϊπάο 14δ5αᾳ. ἀ ἀ {μικρότερα ν6] ἰσχνότερα» φώνει μοι λεπτοῦ 
δόνακος, ὦ φίλα, ὕπως πνοά (ἀο]οῦο ο]οβδοιηαίθ σύριγγος) ὟΝ 61] 
147 ἀτρεμαῖον Αὠ ΒΒ", ἀτρεμαῖαν Αϑω 8. 5] ὑπώροφον ἴδούυμη ΘΧ 
΄ 7 ᾿ Β Μ - 

υπόροφον 10). .1,, ὑπώροφον ΟΘὑΘΙΥῚ 
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βάσιν. ΗΖ. ναὶ οὕτως 

κάταγε κάταγε. πρόσιϑ᾽ ἀτρέμας, ἀτρέμας ἴϑι" 

λόγον ἀπόδος ἐφ᾽ ὅ τι χρέος ἐμόλετέ ποτε. 160 
χρόνια γὰρ πεσὼν ὅδ᾽ εὐνάξεται. ἡ 

ΧΟ. πῶς ἔχει; λόγου μετάδος, ὦ φίλα" ΘΠ Ιϑύυ. 
τίνα τύχαν εἴπω; τίνα δὲ συμφοράν; 

ΗΔ. ἔτι μὲν ἐμπνέει, βραχὺ δ᾽ ἀνασϑμαίνει. 10 
5 ΧΟ. τί φής; ὦ τάλας. 

ΗΖ. ὀλεῖς, εἰ βλέφαρα κινήδεις 

β ὕπνου γλυκυτάταν φερομένῳ χάριν. 

ΧΟ. μέλεος ἐχϑίστων ϑεόϑεν ἐργμάτων. 1600 
τάλας. ΗΖ. φεῦ μόχϑων. 

ἄδικος ἄδικα τότ᾽ ἄρ᾽ ἔλακεν ἔλακεν, ἀπό- 

β φονον ὅτ᾽ ἐπὶ τρίποδι Θέμιδος ἄρ᾽ ἐδίκασε 
φόνον ὃ “οξίας ἐμᾶς ματέρος. 10ῦ 

ΧΟ. ὁρᾷς; ἐν πέπλοισι κινεῖ δέμας. Βίσορῃ. 
ΗΜ. σὺ γάρ νιν. ὦ τάλαινα, 

ϑωύξασ᾽ ἔβαλες ἐξ ὕπνου. 

ΧΟ. εὕδειν μὲν οὖν ἔδοξα. 
ΗΛ. οὐκ ἀφ᾽ ἡμῶν. οὐκ ἀπ᾽ οἴκων 1τ0 

πάλιν ἀνὰ πόδα σὸν εἵλίξεις 

μεϑεμένα κτύπου; 
ΧΟ. ὑπνώσσει. ΗΖ. λέγεις εὖ. 

πότνια, πότνια νύξ, 

; ὑπνοδότειρα τῶν πολυπόνων βροτῶν. 11ὅ 

ἐρεβόϑεν ἴϑι. μόλε μόλε κατάπτερος 

Ἷ 148 βάσιν] 50ΥΊΡ51, βοάν 110 160 λόγον δ᾽ ΒΒ 18 λόγον δ᾽ 
. ἀπόδος Εἰ 1684 ΗΛ. δοΐθ ἤσπο. πὸ ϑηΐθ ν. 155 1π 11Ὀτῖβ, οουγοχηὺ 
ΘΘΙΟ]ΘΥ | τύχαν] ἔοτύ. ῥοπὰν νερὰ τίνα δὲ συμφοράν ἀπ]οὺ ϑοΠ6ηΚ]) 
᾿Νυοκ οἱοιῦ νοῦ τίνα τύχαν εἴπω: 16ὅ ἀνασϑμαίνει] Μαθργδνθ, 
ἀναστένει, Ἰ1ΌΥΪ 168 βλέφαρα Βροιβου. ὧν Δ 19 ὕπνου ΒΈΡΘΥΒΟΥ. 

τον Εἰ | χαράν ταυῦ. ἴῃ χάριν Εἰ, χαράν οοἴο1 [1605α6. μέλεος οὖ τάλας 
Τθο., ὦ μέλεος οὐ ὦ (γ6] ὦ) τάλας νούογθβ 107] 161 ΗΛ. ποι Πϊο, βθὰ 
διΐθ βθαα. ν. ἴπ ΠΠΌτῖβ, οουγοχὶὺ β6Ι 1. 162 ὦ (ϑαροβου. ὦ) ἄδικος ΠΝ, 
ἃ ἄδικος α] ἄρα 1, 104 ἐδίκασεν Εδ' 16 ὃ οἵη. 5.| μητέρος 48 
100 ΧΌ. οτχ. Εἰ | ἐν] ἐμ Α 108 ϑωύξασ᾽ 4, 0 ΡΘΟΥΒΟΥ. 5610]. γρ. καὶ 
ἐλάσασ: 1609 νειν οὐκ Ηογνουάθῃ 111 ἀνὰ] ἄρα Νάυοκ | εἰλίξεις 

«Αα, ἑλίξεις 55. 17156α. μεϑεμένα κτύπου πόδα σὸν εἱλίξεις; ῬΟΥΒΟΙ 
112 μεϑεμένα, ϑογιρίο ἢ ΒΌΡΕΙ α, α 114 ΧΟ. φυδοῆρυπὺ «ΒΗΘ 
ὦ πότνια πότνια 71 11 ἴοτί. τοῖς πολυπόνοις | πολυστόνων ἢ; 
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τὸν ᾿Ζγαμεμνόνιον ἐπὶ δόμον. ἢ 

ὑπὸ γὰρ ἀλγέων ὑπό τε συμφορᾶς 180 

διοιχόμεϑ'. οἰχόμεϑα. κτύπον ἠγάγετ᾽ " οὐχὶ σῖγα 
σῖγα φυλασσομένα 

στόματος ἀνακέλαδον ὕπα λέχεος ἥ- 18 
συχον ὕπνου χάριν παρέξεις, φίλα; 

ΧΟ. ϑρόει τίς κακῶν τελευτὰ μένει. ΔῊ ὑἸ50γ. 

ΗΖ. ϑανεῖν (ϑανεῖνν. τί δ᾽ ἄλλο; 

οὐδὲ γὰρ πόϑον ἔχει βορᾶς. 

ΧΟ. πρόδηλος ἀρ’ ὁ πότμος. 190 
ΗΔ. ἐξέϑυσ᾽ ὃ Φοῖβος ἡμᾶς 

μέλεον ἀπόφονον αἷμα δοὺς 
πατροφόνου ματρός. 

ΧΟ. δίκᾳ μέν. Π.Ζ. καλῶς δ᾽ οὔ. 

ἔκανες ἔϑανες. ὦ 19 

τεκομένα μὲ μᾶτερ, ἀπὸ δ᾽ ὥλεσας 

πατέρα τέκνα τὲ τάδε σέϑεν ἀφ᾽ αἵματος" 

ὀλόμεϑ᾽ ἰσονέκυες., ὀλόμεϑα. 200 
σύ τε γὰρ ἐν νεκροῖς, τό τ᾽ ἐμὸν οἴχεται 
βίου τὸ πλέον μέρος ἐν στοναχαῖσί τε καὶ γόοισι 

δάκρυσί τ᾽ ἐννυχίοις" 90ὅ 

119 ἀγαμεμνόνξιον, ὃ ΒΌΡΥΘ δὲ ΘΥ880, Μ΄, ἀγαμεμνόνειον οθἰο:1 
ἐπὶ δόμον γρ. καὶ ἐπιδόμων 4. ἐπὶ δόμον ΒΒ, γρ. γόνον ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὃ 
181 διοιχόμεϑ'᾽ οἰχόμεϑα }', διοιχόμεσϑ᾽ οἰχόμεσϑα ΟΒ | ἀὐΐθ χτύπον 
Ἰπθο]ϑὴ Βαρὺ 1., ]θοίγϑθ πούϑιη θχῃιρθηῦ 8. οὖ οὕτῃ 5080]. 1 
τηϑτρ. καὶ τοῦτο κατὰ ἀναφώνησιν λέγει ἡ ἠλέκτρα αὖ. Τάθτη ΞΟ ΒΟ] απ 
Βαροὺ 4, ἴῃ αὸ ὁμου! πούϑιῃ δηΐα οὐχί, Ἐ]Θοίταβ δηΐθ σίγα σίγα ᾿πδούῖῦθ 
43. Απίβ οὐχί ὁδΒουὶ οὐ δηΐθ σίγα σίγα (σῖγα σῖγα 5) ΕΤΘοῦταθ ποΐδτη μαθθαθ 
οὐϊθιη 4 ΕΘ. «πΐθ οὐχί ἸἸπθοϊδτῃ οχμιθοὺ 5 185 διὰ στόματος 17} ἀνὰ 
κέλαδον Α΄αϑ'| ὄπα] ΒΟΥ081, ἄπο (ν61 ἀπὸ) 1101] [ λέχεος] ἴογῦ. λεχαῖον ἢ 
ἄσυχον ιηαοτῖ 180 χάριν] τὴν ἀπὸ τῆς κοίτης ὕπνου χάριν 5680]... 
χαρὰν Ἰἰρτὶ [ ὦ φίλα 1101] (Θἴϊαια 8), φίλοις Ἠδτγίαπρ' 188 ϑανεῖν 
ΒΌΡΡΙΘνὺ Τιϑομηήϑηη ἄλλο γ᾽ 11, οὔ ἴῃ τηϑῦρ. ὦ, ἄλλο γ᾽ εἴποις Ε' 
189 οὔτε 4 190 ἀρ᾽ 1,, ἂρ ν6] ἄρ᾽ οοὐοϊ 191 ἐξέϑυσ᾽ ὁ] ἐξέϑυσεν ΚΙπρ 
198 ματρός γϑορη ο 08. ΠΟΠΏ1]]11, ματέρος ΟΘ΄ 194 δίκᾳ] 5080]. τηθίτ. 1. 6. 
ΤΥΙΟΙΙἾὰ5 (δίκα ἐνταῦϑα γράφε, μὴ δίκαια), δίκαια 110γ1 ΗΛ. ποπ ΒΪ6, 
564 δηΐθ ῬΥοχηὰπι ν. παρθηῦ 1101], οοΥγοχιὺ Κι α]6υ, οἷν. 5680]. ἐν δὲ τῷ 
ὑπομνήματι, καὶ ταῦτα τῆς ᾿Ηλέκτρας 196 ὦ ἔϑανες 6 199 τε οἵ, ἡ 
1.1, 200 ὀλόμεσϑ'᾽ 1᾿ | ὀλόμεϑ'᾽ ὀλόμεϑ'᾽ ἶσον νέκυες Β΄] ἰσονέκυ᾽ ῬοΥβοπ, 
201 τὸ δ᾽ ᾿' 204 στοναχαῖσι τὲ καὶ γόοις οτη. ἴῃ ἑθχύα, δα 4. ἴπ τηᾶρ. ἢ 

στοναχαῖς .1,, στονάχεσι Α,, στοναχέσι 4 γόοισι] Ἠθαίμ, γόοις 110] 1 ἴοτ, 
στοναχαῖς τε παναμέροισ., 20 ομ, (΄, βαρτα ν. δα. σ ] δάκροισι Ὁ) 

ὙΠ Ὲ νὰ 
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ἄγαμος, ἔπιδ᾽, ἄτεκνος ἅτε βίοτον ἃ 
“ 2 Ν Ἁ [εν 

μέλεος ἐς τὸν αἰὲν ἕλκω χρόνον. 

ΧΟ. ὅρα παροῦσα, παρϑέν᾽ ᾿Ηλέκτρα. πέλας, 
ἰ ἡ κατϑανών σε σύγγονος λέληϑ᾽ ὅδε" 

ἶ οὐ γάρ μ᾽ ἀρέσκει τῷ λίαν παρειμένῳ. 210 

β ΟΡΕΣΤΗΣ. 
ὦ φίλον ὕπνου ϑέλγητρον., ἐπίκουρον νόσου. 

ὡς ἡδύ μοι προσῆλϑες ἐν δέοντί τε. 

ὦ πότνια λήϑη τῶν κακῶν, ὡς εἶ σοφὴ 
καὶ τοῖσι δυστυχοῦσιν εὐκταία ϑεός. 

πόϑεν ποτ᾽ ἦλϑον δεῦρο; πῶς δ᾽ ἀφικόμην; 91 
ἀμνημονῶ γάρ. τῶν πρὶν ἀπολειφϑεὶς φρενῶν. 

ΗΖ. ὦ φίλταϑ'. ὥς μ᾽’ ηὔφρανας εἰς ὕπνον πεσών. 

βούλει ϑίγω σου κἀνακουφίσω δέμας; 

ΟΡ, λαβοῦ λαβοῦ δῆτ᾽, ἐκ δ᾽ ὄμορξον ἀϑλίου 

στόματος ἀφρώδη πέλανον ὀμμάτων τ᾽ ἐμῶν. 290 

ΗΖ. ἰδού: τὸ δούλευμ᾽ ἡδύ. κοὐκ ἀναίνομαι 

ἀδέλφ᾽ ἀδελφῇ χειρὶ ϑεραπεύειν μέλη. 
ΟΡ. ὑὕὑπόβαλε πλευροῖς πλευρά, καὐχμώδη κόμην 

β ἄφελε προσώπου" λεπτὰ γὰρ λεύσσω κόραις. 

ΗΔ. ὦ βοστρύχων πινῶδες ἄϑλιον κάρα, οὕ 
ὡς ἠγρίωδσαι διὰ μακρᾶς ἀλουσίας. 

ΟΡ, κλῖνόν μ᾽ ἐς εὐνὴν αὖϑις" ὅταν ἀνῇ νόσος 
β μανίας. ἄναρϑρός εἰμι κἀσϑενῶ μέλη. 

ὶ ἨΔ. ἰδού. φίλον τοι τῷ νοσοῦντι δέμνιον, 

, ἀνιαρὸν ὃν τὸ κτῆμ᾽, ἀναγκαῖον δ᾽ ὅμως 280 

206 ἐπὶ δ᾽ 1, ἅτε βίοτον] ἴοτῦ. ἀνυμέναιος 208 παροῦσ᾽ ἠλέκτρα 
ἱπαρϑένε, βογτὶρίο β βιιρεν ἠλέκτρα οὐ α βϑρο᾽ παρϑένε, 4 211 νόσον { 
212 τε ϑ[οὈ. ἢ. 100,1, γε ΠΟΥ 215 δ᾽ οἵη. 7, 216 50}0]. τῶν πρὶν φρενῶν 
ἀπολειφϑεὶς... ἄλλως" τῶν πρίν: ἕως τούτου ὀφείλεις στίξειν 217 εὔφρα- 
νας Α, 568 εὖ ἴπ τ88. 801. 4“, ηὔφρανας οθὕθΥ1 218 κἀνακουφίσω 
ΒΟΥΙρίο ζ βιρον σ Κὶ 219 αἰϑλίου Εἰ 990; τὸν οἵα. -ει αν ὃ 
221 τὸ βούλευμ᾽ 1, 222 ἀδέλφ᾽ ἀδελφᾶ 4 228 ὑπὸβαλλε ἢ) | πλευρὰν 
Ἐ6Ὶ Ὶ καὶ ἁχμώδη 4, κἀχμώδη Β 224 λεύσω 485) κόραις γρ. νόσω 
Α΄, 5080]. γράφεται λεύσσω νόσῳ 296 βοστρύχων πινῶδες ἄϑλιον 

χάρα α, βόστρυχοι πινώδεις ἀϑλίας κρατός α' 221 ὕταν) Ἠθαΐμ, ὅταν 
(ὅτ᾽ ἂν Β) μ᾽ 110 τ] 298. μανιάς 5680]. (μανιάς μ᾽ ῬοΥ8οπη) [ ἔναρϑρος 

ἽΠ, 1 μέλη] δέμας τϑοθηύουθβ ΠΟΉΠᾺ}}1 1100] 2929 φίλον τι Β | δέμνια 

Βίον. ἢ. 100,2 280 ὃν οπι. Πα, μὲν 5[ο}. ] ὄντα οὐ φηΐρα δέμνια ἨΘΥΤΩΔῺΝ 
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ΟΡ αὖθίς μ᾽ ἐς ὀρϑὸν στῆσον. ἀνακύκλει δέμας" 
δυσάρεστον οὗ νοσοῦντες ἀπορίας ὕπο. ᾿ 

ΗΛ. ἦ κἀπὶ γαίας ἁρμόσαι πόδας ϑέλεις, ] 
χρόνιον ἴχνος ϑείς; μεταβολὴ πάντων γλυχύ. 

ΟΡ. μάλιστα' δόξαν γὰρ τόδ᾽ ὑγιείας ἔχει. “86 

κρεῖσσον δὲ τὸ δοκεῖν, κἂν ἀληϑείας ἀπῇ. 
ΗΛ. ἄκουε δὴ νῦν, ὦ κασίγνητον κάρα, 

ἕως ἐῶσιν εὖ φρονεῖν ᾿Ερινύες. 

ΟΡ. λέξεις τι καινόν" κεί μὲν εὖ, χάριν φέρεις" 
εἰ δ᾽ ἐς βλάβην τιν᾽, ἅλις ἔχω τὸ δυστυχεῖν. 240 

ΗΛ. Μενέλαος ἥκει. σοῦ κασίγνητος πατρός. 
ἐν Ναυπλίᾳ δὲ σέλμαϑ᾽ ὥρμισται νεῶν. 

ΟΡ πῶς εἶπας; ἥκει φῶς ἐμοῖς καὶ σοῖς κακοῖς 

ἀνὴρ ὁμογενὴς καὶ χάριτας ἔχων πατρός; 

ΗΛ. ἥκει" τὸ πιστὸν τόδε λόγων ἐμῶν δέχου" 24 
Ἑλένην ἀγόμενος Τρωικῶν ἐκ τειχέων. 

ΟΡ. εἰ μόνος ἐσώϑη, μᾶλλον ἂν ζηλωτὸς ἦν᾽ 

εἰ δ᾽ ἄλοχον ἄγεται, κακὸν ἔχον ἥκει μέγα. 

ΗΖ. ἐπίδημον ἔτεκε Τυνδάρεως ἐς τὸν ψόγον 

γένος ϑυγατέρων δυδκλεές τ᾽ ἀν᾽ ᾿Ελλάδα. 280 

ΟΡ, σύ νυν διάφερε τῶν κακῶν᾽ ἔξεστι γάρ᾽ 

καὶ μὴ μόνον λέγ᾽, ἀλλὰ καὶ φρόνει τάδε. 

ΗΖ. οἴμοι, κασίγνητ᾽, ὄμμα σὸν ταράσσεται, 

ταχὺς ὃὲ μετέϑου λύσσαν, ἄρτι σωφρονῶν. 
ΟΡ. ὦ μῆτερ, ἱκετεύω σε. μὴ ᾿πίσειέ μοι ΡΝ 

τὰς αἱματωποὺς καὶ δρακοντώδεις κόρας. 

281 αὖϑις δ᾽ ἐς ὅἴο!. [ ἀνακυκλεῖ 4, ἀνακύκλει 43, κἀνακυλλεῖ 6 
282 ΧΟ. γιδοῆσαυῦ 4α 6 85, ΗΜ. ΚΕ, 288 ΗΔ. οτὰα. ΒΙ,), δαῇ. 
Β5 γαίης 48 | ἁρμόσαι) ἴοτῦ. ἑρμάσαιν | πόδα Ο' (ϑέλεις πόδα Ὀ1ι- 
ἀοΥ 284 μεταβολὴ γὰρ Β | πάντων ἡδύ Ο᾽ 28ὅ ὑγείας 4 ΗΚ 
286 δὲ] γὰρ 11, 288 ἐῶσιν εὖ 4, ἐῶσιν σ᾽ εὖ ΕἸ, ἐῶσί σ᾽ εὖ οοἰθ, 
σ᾽ ἐῶσιν εὖ Βτυποῖς | ἐριννύες α" ΒΒ 5 289 καὶ εἰ 48 φέρει 
240 τὸ 4αὖ, τῶ Β' (οὔ ϑαρθύίβου. 50Π0].), τοῦ α" Ε5 242 ναυπλίω 
αΞ 85 244 τε καὶ ΒΗ | χάριτα Α | πατρὶ 6 248 μέγα] ἴοι. 
δόμον 249 εἰς τὸν] γὰρ ἐς Ἠρογηδηπ, ἔοτὺ. ἐπὶ ψόγῳ 261 σύ 
νυν] δηΐου, σὺ νῦν Ἰῦγ], σύ τοι ῬΙαύ. Μοτ. Ρ. 88 Ο οὺ Ουίομ. Απϑβ, 
110 ῶῦά4 ταχὺν, σ οΥᾶβο, 4, ταχὺ Β, ταχὺς οοὐοτ! (οὐΐδιη Ὁ) | ἀρτίως 
φρονῶν 1)ῖορ. 1.. ΝῚ Ρ. 220 20 μου Β΄ μοι ὃ 200 αἰματωποὺς 
(ποὺς 6ΧχΧ 8}118 11Ὁ. ἔδοϊδ τη. 1) 4, αἱματώδεις ϑοχύ. Ετηρ. Ρ. 299, [ουί. 
αἱματῶπας, οἷν. ἤογο, 988, Ηδργοι, αἱματωπούς" αἷμα βλεπούσας 
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[αὗται γὰρ αὗται πλησίον ϑρώσκουσί μου. 
ΗΛ. μέν’. ὦ ταλαίπωρ᾽. ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις᾽ 

ὁρᾷς γὰρ οὐδὲν ὧν δοκεῖς σάφ᾽ εἰδέναι. 

ΟΡ. ὦ ΦΟοῖβ᾽, ἀποχτενοῦσί μ᾽ αἵ κυνώπιδες 260 

γοργῶπες ἐνέρων ἱέρεαι, δειναὶ ϑεαί. 

ΗΛ. οὔτοι μεϑήσω᾽ χεῖρα δ᾽ ἐμπλέξασ᾽ ἐμὴν 

σχήσω σε αεηδᾶν δυστυχῆ πηδήματα. 

ΟΡ, μέϑες" μί᾽ οὖσα τῶν ἐμῶν ᾿Ερινύων 

μέσον μ᾽ ὀχμάξεις, ὡς βάλῃς ἐς Τάρταρον. 908 

ΗΖ. οἱ ᾽γὼ τάλαινα. τίν᾽ ἐπικουρίαν λάβω, 
β ἐπεὶ τὸ ϑεῖον δυσμενὲς κεχτήμεϑα; 
ΟΡ, δὃδὸὺς τόξα μοι χκερουλκά, δῶρα Λοξίου, 

οἷς μ᾽ εἶπ᾽ ᾿ἀπόλλων ἐξαμύνασϑαι ϑεάς, 

β εἴ μ᾽ ἐχφοβοῖεν μανιάσιν λυσσήμασιν. 2τὸ 

βεβλήσεταί τις ϑεῶν βροτησίαᾳα χερί, 
εἰ μὴ ᾿ξαμείψει χωρὶς ὀμμάτων ἐμῶν. 

οὐκ εἰσακούετ᾽ ; οὐχ δρᾶϑ' ἑκηβόλων 

τόξων πτερωτὰς γλυφίδας ἐξορμωμένας; 

ἃ ἀ' 
τί δῆτα μέλλετ᾽; ἐξακρίξετ᾽ αἰϑέρα 4 1ῦ 
πτεροῖς" τὰ Φοίβου δ᾽ αἰτιᾶσϑε ϑέσφατα. 

ἔα" 

τί χρῆμ᾽ ἀλύω, πνεῦμ᾽ ἀνεὶς ἐκ πνευμόνων; 

ποῖ ποῖ ποϑ᾽ ἡλάμεσϑα δεμνίων ἄπο; 
μ“ 
ἶ 

251 αἀπθη δῇδγαηὺ Τοηρὶπ. 46 500]. 15, 2 οὖ ῬΙαὖ. Μοι. Ρ. 901 ἃ, 
᾿Ξ δοϊ δι Ἠδτύαπρ,, ροϑὺ 270 οο]Ἱοοδὺ Ε]τηβθν 208 ἀτρέμας ΟὙ6 οἷς α, 
τοῖς α΄ 289 σάφ᾽ ἴσϑ᾽ ὅτι ΜείΠ186, σαφῶς ἰδεῖν Μ]. Μ. ν. ἀοπύ, ἕοτύ. ὀπω- 
πέναι 260- 20 516 ἀϊδροηϊῦ: 264 5α., 262 5α.. 260 5α. Εἰ. αα. βομτηϊαῦ 
00 ἴοτί. ἀποκτείνουσι ] κυνώπιδος (Υ6] -ας) ΟΟἿΥ. ἴῃ κυνώπιδες Α 
61. ἱέρεαι] 5051 (οἷν. Μοιβίουμαιβ αὐ. ἃ. αὐῦ. Τπβομγ. ρ. 82), ἱέρειαι 

)26΄., ἱερίαι 17, οὖ 568}0]. 2602 οὔτι Β 202--- ἴογῦ. 510 αἀἸΙΒΡΟΠΘΠΑΙ: 

66 8α., 264 5ᾳ., 262 56. 204 ἐριννύων αἢ ΒΕ 266 οἱ (οἱ 45) 
[γὼ Α, οἱ ἐγὼ Β, οἷ ἐγὼ ἀῈἪ 269 ἐπαμύνασϑαι 4, ἐξαμύνασϑαι 45 
10 ἐχφοβεῖεν δ΄ [| μανιάσι ΒΕ Ο | λυσσήμασι α Β 9711 ΗΛ. οὗ 212 
0. Ἰῖρτὶ, οοτγοχιὺ Ηδυίαην 912 ξὰμείψῃ 4, ᾿ξαμείψῃ α | ἴοτγί. 
ξαμείτρετ᾽ ὄψιν δΐθ 218 ρϑύβοηϑθ ποίδ θγδϑϑῶ ἴῃ αὶ | εἰσαχούσετ᾽, 

Θα σ᾽ ρῥϑυϊυϊυμη οἴᾶβο, 4, εἰσακούετ᾽ οχ εἰσακούσετ᾽ ἴαοίθτη ἴθ 8, 
ἰσαχούσετ᾽, 5ογρίο ε ΒΏΡΕΙ σε, ὦ | ἑκηβόλον 4, ἑκηβόλων 45 
τά ἐξωρμωμένας Β 210 αἰτιᾶσϑε φάσματα 15 211 πλευμόνων 
ὈΥΌΠΟΙ. 2718 ποῖ 56:η6] Εἰ Ι ἠλάμεσϑα Α, ἡλάμεσϑα, ΒουΙρίο Ἅ ΒΌΡΘΓΙ λ, 

4", ἡλάμεσϑα α, ἡλάμεϑα α 
Ἐπτὶρα 65, Οτγοβίθϑ. 2 
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ἐκ κυμάτων γὰρ αὖϑις αὖ γαλήν᾽ δρῶ. 
σύγγονε, τί κλαίεις κρᾶτα ϑεῖσ᾽ ἔσω πέπλων; 280 
αἰσχύνομαί σοι μεταδιδοὺς πόνων ἐμῶν 

ὄχλον τε παρέχων παρϑένῳ νόσοις ἐμαῖς. 
μὴ τῶν ἐμῶν ἕκατι συντήκου κακῶν" 

σὺ μὲν γὰρ ἐπένευσας τάδ᾽, εἴργασται δ᾽ ἐμοὶ ᾿ 
μητρῷον αἷμα" Λοξίᾳ δὲ μέμφομαι, 286 
ὅστις μ᾽ ἐπάρας ἔργον ἀνοσιώτατον ; 

πα αὐξεδας τες . 
τοῖς μὲν λόγοις ηὔφρανε, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ. ͵ 

οἶμαι δὲ πατέρα τὸν ἐμόν, εἰ κατ᾽ ὄμματα 
ἐξιστόρουν νιν, μητέρ᾽ εἰ κτεῖναι χρεών, 

πολλὰς γενείου τοῦδ᾽ ἂν ἐκτεῖναι λιτὰς 9290 

μήποτε τεκούδης ἐς σφαγὰς ὦσαι ξίφος. 
[εἰ μήτ᾽ ἐκεῖνος ἀναλαβεῖν ἔμελλε φῶς, 

ἐγώ 8’ ὃ τλήμων τοιάδ᾽ ἐχπλήσειν κακά]. 

καὶ νῦν ἀνακάλυπτ᾽, ὦ κασιγνήτη. κάρα, 
ἐκ δακρύων τ᾽ ἄπελϑε, κεὶ μάλ᾽ ἀϑλίως 290 

ἔχομεν" ὅταν δὲ τἄμ᾽ ἀϑυμήσαντ᾽ ἴδῃς, 
σύ μου τὸ δεινὸν καὶ διαφϑαρὲν φρενῶν 

ἴσχναινε παραμυϑοῦ 8᾽ ὅταν δὲ σὺ στένῃς. 

ἡμᾶς παρόντας χρή δὲ νουϑετεῖν φίλα" 

ἐπικουρίαν γὰρ αἵδε τοῖς φίλοις καλαί. 800 

ἀλλ᾽, ὦ τάλαινα. βᾶσα δωμάτων ἔσω 

ὕπνῳ τ᾽ ἄυπνον βλέφαρον ἐχταϑεῖσα δός. 

219 αὖ οπϊ. 4 | γάλην᾽ 4, γαλήν᾽ 43α58, γαλῆν᾽ ΒΕ 280 ΗΖ. 
ργδοῆραπῦ 45.586 | κλάεις Εὶ οὐ υυυῦ. ἴπ κλαίεις α 1 κάρα (' | ϑεὶ 
Αα586, ϑεῖσ᾽ αὐ.1,, τιϑεῖσ᾽ Εὶ 281 ΟΡ. φρυδοῆσαπὺ α" Ο σὲ ταῦ 
1η 60. ΜΙ, σε ΟΘ ΘΙ 282 παρέχων οἵα. αἰ [| παρϑένων (ὁ | ἐμοῖς 
ΒΌΡΘΥΒΟΥΙ, αἷς, Β 288 ΗΜ. ΒΒ 284 ΟΡ. Β γὰρ ἤνεσας τάδ᾽ Ναῦοκ 
γὰρ ἐπεκέλευσας Ῥαϊθγ | δέ μοι ΔΜ 2806 ἐπάρας ΒΒ, ἐπ᾽ ἄρας ὃ | Ἰδοια 
πούωνιῦ Κιτομ ποῖ 2817 ηὔφρανε 48 8, εὔφρανε 43α Εἰ | ἔργοις 4 
οὔ οἵη. 4, δαὰα. 43 280 ἐξιστόρουνιν Α | χτεῖναι χρεών [7,, χτεῖνα 
μξ χρή οΘἰθΥ] 290 λιτὰς] ἔογί. χέρας, οἷν. Τρ. Τ΄. 862 291 μήποτ 
αΆ5, μήπω 4.Β6Ι͂, μὴ τῆς σοα. Ὑθ60. 292 54. ἀρ]ονιῦ Τ.. Πιπαον 
202 κ᾽ εἶ Α | ἤμελλε ΑΒ1͵ 2938 ἐγώ 8’ οοἄ. τοο., ἐγὼ δ᾽ ΟΒ' | ἐκ 
πλήσσειν Α΄, ἐκπλήσειν ταὰῦ. ἴῃ ἐκτλήσειν ΠΙ, ἐκπλήσειν, Βογρύο τ 56 
π, (Γ 294 κασιγνήτη, κάρα] Βηυμποῖς, κασίγνητον κάρα 10 291 δὲ 
νὸν] [οτί. διερὸν 298 ἴσχναινε 8', ἴσχανε οὐ γρ. ἴσχναινε 4, ἴσχαν 
Μ.}", ἴσχαυννε «4, 8080]. γρ. καὶ ἴσχανε 802 ἐνταϑεῖσα α΄ 
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σίτων τ᾽ ὕὄρεξαι λουτρά τ᾽ ἐπιβαλοῦ χροΐ. 

εἰ γὰρ προλείψεις ἢ προσεδρεία νόσον 

χτήσῃ τιν᾽, οἰχόμεσϑα᾽ σὲ γὰρ ἔχω μόνην Β0ῦ 

ιν ἐπίκουρον, ἄλλων. ὡς ὁρᾶς. ἔρημος ὦν. 

ΠΑ. [οὐκ ἔστι" σὺν σοὶ καὶ ϑανεῖν αἱρήσομαι 
καὶ ξῆν" ἔχει γὰρ ταὐτόν" ἢν σὺ κατϑάνῃς. 

γυνὴ τί δράσω; πῶς μόνη σωϑήσομαι. 

ἀνάδελφος ἀπάτωρ ἄφιλος; εἰ δὲ σοὶ δοκεῖ.] 310 

ὁρᾶν χρὴ τάδ᾽. ἀλλὰ κλῖνον εἰς εὐνὴν δέμας, 
καὶ μὴ τὸ ταρβοῦν κἀχφοβοῦν σ᾽ ἐκ δεμνίων 

ἄγαν ἀποδέχου, μένε δ᾽ ἐπὶ στρωτοῦ λέχους. 

κἂν μὴ νοσῇς γάρ. ἀλλὰ δοξάξῃς νοσεῖν. 

κάματος βροτοῖσιν ἀπορία τε γίγνεται. 81 

ΧΟ. αἰαῖϊ, ΒύΓΌΡΗ. 

δρομάδες ὦ πτεροφόροι 

ποτνιάδες ϑεαί, 

ἀβάκχευτον αἵ ϑίασον ἐλάχετ᾽ ἐν 
δάκρυσι καὶ γόοις. 820 

μελάγχρωτες Εὐμενίδες, αἵτε τὸν 

ταναὸν αἰϑέρ᾽ ἀμπάλλεσϑ'᾽, αἵματος 

τινύμεναι δίκαν. τινύμεναι φόνον, 

Ἵ καϑικετεύομαι καϑικετεύομαι., 

| τὸν ᾽Ζγαμέμνονος 96 

808 σίτων Α. σίτων ταυῦ. ἴῃ σῖτον ὧ, σῖτον ΟΘΥΘΙΙ, σίτου Ηατγύαηρ,, 
ἱπτόν τε δέξαι 1. Μ. νὰ αδηῦ | λουτρά τ᾽] λούτρ᾽ Α4 | ἐπιβαλοῦ χροΐ) 
Ἰδυτηδημι, ἐπὶ χροὶ βάλε ἸΙτὶ (βάλλευ 4, βάλεν ταῦῦ. ἴῃ βάλε α) 
04 προλείψεις] ῬΕΙΘΥ, προλείψεις μ᾽ Π0ΥῚ, οἷν. Ηθο. 488 | προσεδρίᾳ 
ΠΘΟΘΏ ΟΥΘ8. ΠΥ] [ νόσου ταυσῦ. ἴῃ νόσον 79 801--1Ὸ 4616 01 8071 σοὶ 
ιατϑανεῖν ΒΙΙ 809 συνϑήσομαι Β, σωϑήσομαι Ὁ γοϑὺ 312 βραξίαιῃ 
ἀΠΪῸΒ ὙΘΥΒῸΒ γδοιθτη ἴῃ ΠΕ 814 νοσήσῃς (.. 6. νοσῇ ΒΌΡΘΙΒΟΥ. σῇς) .. 
θξάξης Α, νοσῇς.. δοξάζξεις Β, νοσῇς .. δοξάξῃς α 5, κἂν μὴ νοσὴ γὰρ 
πὶ τηᾶγρ. οα΄, νοσῇῆ.. δοξάξει ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ἢ .1, 5680]. Καλλίστρατος τὴν 
᾿κτὸς τοῦ α γραφὴν διδάσκει (δοκιμάζει) (κἂν μὴ νοσῇ γάρ, ἀλλὰ δοξάξῃ 
σεῖν“, Ῥγοραῦ νοσῇς.. δοξάζξεις, νΘΥΒὰ Ῥγόχιηο ἀο]θίο, Νδθοκ, ἔογ. 
Πὰν μὴ νοσῇ τις, ἀλλὰ δοξάζῃ 815 γίνεται Β 5'΄ 1 νϑύβατῃη ἀο]οθαῦ 
Τανύιην 811 ὦ οῃ. Κὶ | πτεραφόροι Ο( 819 ἐλάχετε, ΟἸΊ1580 
ἥν) Ο 820 γόοις] ϑρήνοις Ἠθητηδπη 821 μελαγχρῶτες [100] 
νύμενίδες οτη. ἢ 822 ἀμπάλεσϑ᾽ Α1,, ἀμπολεῖσϑ᾽ ΝΟΚ 828 τινύ- 
ἰέναι τητὺ. ἴῃ τιννύμεναι ὦ, τιννύμεναι Ο' οὐ αἸΐογο ν᾿ Θύϑ0. 1) ἀποθι 
9015 δίκην Β᾽] φόνον ὦ 
] ) 

Ι 
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γόνον ἐάσατ᾽ ἐκλαϑέσϑαι λύσσας 

μανιάδος φοιταλέου. φεῦ μόχϑων. 

οἵων, ὦ τάλας. ὀρεχϑεὶς ἔρρεις, 

τρίποδος ἄπο φάτιν, ἃν ὃ Φοῖβος 

ἔλακε, δεξάμενος ἀνὰ δάπεδον, 330. 

ἵνα μεσόμφαλοι λέγονται μυχοί. 

ἐὀβοχον, ον ν᾽. υἰ. 

ὦ Ζεῦ; ΔῊ Ι5ύγ. 
τίς ἔλεος, τίς ὅδ᾽ ἀγὼν 

φόνιος ἔρχεται, 

ϑοάξων σε τὸν μέλεον, ᾧ δάκρυα 838 

δάκρυσι συμβάλλει 

πορεύων τις ἐς δόμον ἀλαστόρων 

ματέρος αἷμα σᾶς. ὅ σ᾽ ἀναβακχεύει; 

κατολοφύρομαι κατολοφύρομαι. 

ὁ μέγας ὄλβος οὐ μόνιμος ἐν βροτοῖς" 840 

ἀνὰ δὲ λαῖφος ὥς 

τις ἀκάτου ϑοᾶς τινάξας δαίμων 

κατέκλυσεν δεινῶν πόνων ὡς πόντου 

λάβροις ὀλεϑρίοισιν ἐν κύμασιν. 

τίνα γὰρ ἔτι πάρος οἶκον ἄλλον 84 

ἕτερον ἢ τὸν ἀπὸ ϑεογόνων γάμων. ὲ 

τὸν ἀπὸ Ταντάλου, σέβεσϑαί μὲ χρῆν; 

καὶ μὴν βασιλεὺς ὅδε δὴ στείχει. 

821 μανιώδους Β΄, μανιάδος Θ΄, μανιώδους α 1 μόχϑων, ΒΌΡΘΥΙΒΟΙ. 
ἐν ἄλλω μόχϑων κακῶν, Εἰ  μανιάδος. φεῦ φεῦ φοιταλέων μόχϑων 
γγ 61 828 οἴων Α4, οἷν 453 ὁ τάλας ΑΒΕ 829 ἄπο οι. Π ᾿΄ 
ἀπόφατιν Ε΄ Θ᾽ οὐ ϑυρουβουρίο ἀπόφασιν α, ἀπόφασιν Β, ἀπόφατιν ὃ, 
ὁ φοῖβος οἴη. Α"' 880 ἔλακξε 11,, ἔλακεν ἔλακε 4, ἔλακεν ἔλαπεν. 
«8 6 1 νοῦθῶ ἀνὰ δάπεδον ἀο]οῦ Νάποκ 8381 λέγωνται 4, λέγονται 
Α5 μυχοί] ΤΥΟΙΙη1π5, μυχοὶ γᾶς ἸΙΌΥΪ 882 ὦ] Κίηρ, ἰὼ Πρ 
884 φοίνιος 1, 880 ϑωάξων Α | ᾧ δάκρυα οτηι. 4, δα. 45 881 δόμον] 
᾿ΓΥΙΟΙΙ1π5, δόμους Ἰ1Υ] 888 ματέρων Π|} ὅ ΒΒ, ὅς Ὁ, ὅ σ᾽ ἀναβαλ- 
χεύει ματέρος αἷμα σᾶς ὙΥ 61] 389. ἀἼ6Π) ῬΘΡΥΥΙΒ νουβαβ 8388---844 
ΟὟΤ) ΠΟ Τ]1151015. ΘΟὨ ΙΠΘη5 (οἷ. ῬὮ1]0]. νο]. 82 Ὁ. 179 56.) δὐΐθ 888 
ΘΧὨΙροῦ, ροϑὺ 840 ὑγωηϑροηϊῦ ΚΙΡΟΒΠοΟΙ͂Σ 818 κατέκλυσε α ΒΕ 5 
844 λαύροις ΠΟ | ὀλεϑρίοις ΠΙΒ5 ] ἐν] τε 1, [| κύμασικ (θγᾶβο ψὴ 4, 
κύμασι, οοὐοΥ] 840 ἄλλον οἵα. Α1,, ἀνδρῶν Παποποπβύθίη, τηϑὶπη 
ἀνδρὸς 846 ἕτερον οἵη. Μὶ ] τῶν 4, τὸν Α5 841 τῶν 17 | νοῖρᾶ 
τὸν ἀπὸ Ταντάλου ἀο]οῦ Ναμοῖς | μ᾽ ἐχρῆν 1,, μὲ χρή οοἴο] 3848 ὧδε 
ΑὉΟ᾽ῚῚ δὴ οἴα. 1,, δα, βαρτῶ νουβαμ ἢ στείχει ποδὶ ΟΘ΄ ' 
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Μενέλαος ἄναξ, ποδὸς ἁβροσύνῃ 

δῆλος ὁρᾶσϑαι 860 

β τῶν Τανταλιδῶν ἐξ αἵματος ὦν. 

ὦ χιλιόναυν στρατὸν ὁρμήσας 
] ἐς γῆν ᾿4σίαν, 

χαῖρ᾽. εὐτυχίᾳ δ᾽ αὐτὸς ὁμιλεῖς. 
ϑεόϑεν πράξας ἅπερ ηὔχου. 8δ 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ὦ δῶμα, τῇ μέν σ᾽ ἡδέως προσδέρκομαι 
Τροίαϑεν ἐλθών, τῇ δ᾽ ἰδὼν καταστένω" 
κύκλῳ γὰρ εἱλιχϑεῖσαν ἀϑλίως κακοῖς 

οὐπώποτ᾽ ἄλλην μᾶλλον εἶδον ἑστίαν. 
᾿ἀγαμέμνονος μὲν γὰρ τύχας ἐπῃσϑόμην 860 
καὶ ϑάνατον, οἵῳ πρὸς δάμαρτος ὥλετο. 
Μαλέᾳ προσίσχων πρῷραν" ἐκ δὲ κυμάτων 

ὁ ναυτίλοισι μάντις ἐξήγγειλέ μοι 

Νηρέως προφήτης Γλαῦκος. ἀψευδὴς ϑεός, 

ὅς μοι τάδ᾽ εἶπεν ἐμφανῶς κατασταϑείς᾽ 80 

Μενέλαε. κεῖται δὸς κασίγνητος ϑανών, 

λουτροῖσιν ἀλόχου περιπεσὼν ἀρκυστάτοιςο. 
δακρύων δ᾽ ἔπλησεν ἐμέ τε καὶ ναύτας ἐμοὺς 
πολλῶν. ἐπεὶ δὲ Ναυπλίας ψαύω χϑονός, 
ἤδη δάμαρτος ἐνθάδ᾽ ἐξορμωμένης, 810 

δοκῶν Ὀρέστην παῖδα τὸν ᾿4γαμέμνονος 
φίλαισι χερσὶ περιβαλεῖν καὶ μητέρα, 

ὡς εὐτυχοῦντας. ἔχλυον ἁλιτύπων τινὸς 

' τῆς Τυνδαρείας παιδὸς ἀνόσιον φόνον. 

" 

Ι 849 ποδὸς} ΚΙΤΟΠΒΒΟΗ͂, πολὺ δ᾽ 4α, πολλὴ δ᾽ νο] πολλῇ δ᾽ 455 "" 5, 
πολὺ δ᾽ ν6}] πολὺ ν6] πολλῇ γ᾽ 1071 ΠΙΟπῖΒ Οἤνγβ. ΠῚ 8 42 8061 τοῦ 
' Τανταλιδᾶν Ὅ1ο 802 ὁρμήσας 4α1,, δρμίσας 45 α58 Ε6 806 τῇ 
ΒΒ, πῇ Ὁ, τῇ τάϑυτῶ οχ πῇ [ϑδοΐαμι ἴῃ Ο' 861] τῇ Β, πῇ ὃ, ποῖ (, 
τῇ 5 888 ἄϑλιος Α, ἀϑλίως 4Α᾽1,, ἀϑλίοις οοἴο]ϊ 860 ἐπῃσθϑόμην] 
δἰ, ἠπιστάμην 1101] 801 ὥλεϑ᾽ ἑᾶς Β | νογϑῦτῃ αἀο]οῦ Π)1η- 
ἀοτῇ .802 μαλέαν ν ρῬϑυϊα]υτη ογα80 4 | πρῶραν ΒΗΓ 80:1 Τλαῦχος] 
μάντις 4, γλαῦκος ἴπι τᾶ8. (ἔαἰύ 5βῖπθ ἀπο μάντις) α 80ὅ τάδ᾽ αἱ, 
τόδ᾽ οἴου! | κατασταϑείς 4 5, παρασταϑείς Βὶ 961 ἀρκυστάτοις] 

ἽΝδυΟΚ, πανυστάτοις ἸΙΌΥΙ 868 τε οἵὰη. Κ' 870 ἐξορμωμένης, ἡ 6 Χ 
νον ἰδοῖο, 4 812 περιλαβεῖν 7, 5818 ἁλιτύπων τθο. 1101], ἁλικτύπων 

Ο85 814 παιδὸς γρ. ϑυγατρός 4, ϑυγατρὸς Β 



99 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

καὶ νῦν ὕπου ᾽στὶν εἴπατ᾽, ὦ νεάνιδες. 

᾿“γαμέμνονος παῖς, ὃς τὰ δείν᾽ ἔτλη κακά. 

βρέφος γὰρ ἦν τότ᾽ ἐν Κλυταιμήστρας χεροῖν. 
ὅτ᾽ ἐξέλειπον μέλαϑρον ἐς Τροίαν ἰών. 

ὥστ᾽ οὐκ ἂν αὐτὸν γνωρίσαιμ᾽ ἂν εἰσιδών. 
ΟΡ ὅδ᾽ εἴμ᾽ Ὀρέστης. Μενέλεως. ὃν ἱστορεῖς. 580 

ἑκὼν ἐγώ σοι τἀμὰ μηνύω κακά. 

τῶν σῶν δὲ γονάτων πρωτόλεια ϑιγγάνω 

ἱκέτης. ἀφύλλους στόματος ἐξάπτων λιτάς" 
σῶσόν μ᾽" ἀφῖξαι δ᾽ αὐτὸν ἐς καιρὸν χαχῶν. 

ΜῈ. ὦ ϑεοί, τί λεύσσω; τίνα δέδορκα νερτέρων; 888 
ΟΡ, εὖ γ᾽ εἶπας" οὐ γὰρ ζῶ κακοῖς, φάος δ᾽ ὁρῶ. 

ΜΕ. ὡς ἠγρίωσαι πλόκαμον αὐχμηρόν, τάλας. 

ΟΡ, οὐχ ἡ πρόσοψίς μ᾽, ἀλλὰ τἄργ᾽ αἰκίζεται. 
ΜΕ. δεινὸν δὲ λεύσσεις ὀμμάτων ξηραῖς κόραις. 

ΟΡ, τὸ σῶμα φροῦδον τὸ δ᾽ ὄνομ ἐλλέλοιπέ μοι. 890 
ΜΕ. ὦ παρὰ λόγον μοι δὴ φανεῖσ᾽ ἀμορφία. 
ΟΡ ὅδ᾽ εἰμὶ μητρὸς τῆς ταλαιπώρου φονεύς. 

ΜῈ. ἤκουσα᾽ φείδου δ᾽ ὀλιγάκις λέγειν καχά. 
ΟΡ, φειδόμεϑ᾽ " ὁ δαίμων δ᾽ ἐς ἐμὲ πλούσιος κακῶν. 

ΜΕ. τί χρῆμα πάσχεις; τίς σ᾽ ἀπόλλυσιν νόσος; 898 

ΟΡ, ἣὴ σύνεσις. ὅτι σύνοιδα δείν᾽ εἰργασμένος. 

ΜΕ. πῶς φής; σοφόν τοι τὸ σαφές. οὐ τὸ μὴ δαφές. 

ΟΡ, λύπη μάλιστά γ᾽ ἡὴ διαφϑείρουσά με, 

ΜΕ. δεινὴ γὰρ ἡ ϑεός. ἀλλ᾽ ὅμως ἰάσιμος. 
ΟΡ, μανίαι τε, μητρὸς αἵματος τιμωρίαι. 400 

811 κλυταιμνήστρας Ἰ1ὈΤῚ 818 ἐξέλειπον γ6ο. 1ὈΥ], ἐξέλιπον 
Ο5 880 ὅδ᾽ 01, οὗ οὐτῃη γρ. ὧδε 6, ὧδ᾽ Α οὐ ταῦ. ἴῃ ὅδ᾽ α ἢ, 
ὧδ᾽ ΒΒ 881 μηνύω] 5011081, μηνύσω 4α 8, σημανῶ ΒΒ 888 ἱκέτης 
Α, ἱκετὶς ΑΞ. 888 ἀφύλλους ν οὖ 5080]., ἀφύλλου οθὐοι!, οἷν. ἬΘΒΥΘΒ. 
ἀφύλλου στόματος" ἄνευ ἱκετηρίας. Εὐριπίδης Ὀρέστῃ 884 αὐτὸν] 
Βομδθίου, αὐτὸς ΠῚ 88 λεύσω 4 ΒΙΊ͵, 886 ἔοτί. ξῶ, νεκρὸς δ᾽ ὧν 
φῶς ὁρῶ 888 οὐχ ἡ] οὐχὶ Β 889 δεινόν τε 7, λεύσεις Β΄, 899 ἐλ- 
λέλουπέ] Βουῖρβὶ, οὐ λέλοιπέ Ἰ1Όγ]} μον 4.Β, μὲ «Βϑ 891 παρὰ λόγον 
6, παράλογόν οοἰοτϊ [ σῇ 4, σῆ ταυῦ. ἴῃ σὴ Β 898 δ᾽ ὀλοὰ δὶς λέγειν 
δὐφανηηιι6 11... 3894 εἰς ἐμὲ 110 ΥἹ, εἴς μὲ ΕΠ]γΆΒ] θυ, οἷν. 1385 890 Ὀρέστα 
τλῆμον, τίς ϑἴο". Η. 24, ὅ | σ᾽ οἴχ. 4.1, ἀπόλλυσι 4α Β6 897 σοφόν 
τι ΑΜ, σοφόν τι ταῦ. ἴῃ σοφόν τοι 1] 899 δεινή γε νοῦσος ΗθΙ- 
ψγογάρη, δεινὴ νόσος γάρ ΟἸγ. Βαῖθυ, ἴουῦ. δεινὴ γὰρ ἣ κήρ 400 μη- 
τρὺς 5, μητρός 9’ Ὁ] ἴοτὺ τιμωρία 
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Ι͂ ΜΕ. ἤρξω δὲ λύσσης πότε; τίς ἡμέρα τότ᾽ ἦν; 

,. ΟΡ, ἐν ἣ τάλαιναν μητέρ᾽ ἐξώγκουν τάφῳ. 
ΜΕ. πότερα κατ᾽ οἴκους ἢ προσεδρεύων πυρᾷ; 
ΟΡ, νυκτὸς φυλάσσων ὀστέων ἀναίρεσιν. 

Ι ΜΕ. παρῆν τις ἄλλος. ὃς σὸν ὥρϑευεν δέμας: 40ὅ 

ΠΟΡ, Πυλάδης γ᾽, ὁ συνδρῶν αἷμα καὶ μητρὸς φόνον. 

᾿ ΜΕ. φαντασμάτων δὲ τάδε νοσεῖς ποίων ὕπω; 
ΠῸΡ ἔδοξ᾽ ἰδεῖν τρεῖς νυκτὶ προσφερεῖς κόρας. 

ΜΕ. οἶδ᾽ ἃς ἔλεξας, ὀνομάσαι δ᾽ οὐ βούλομαι. 
ΟΡ. σεμναὶ γάρ᾽ εὐπαίδευτα δ᾽ ἀποτρέπου λέγειν. 410 
ΜΕ. αὗταί σε βαχχεύουσι συγγενεῖ φόνῳ; 

ΟΡ, οἴμοι διωγμῶν, οἷς ἐλαύνομαι τάλας. 

ΜΕ. οὐ δεινὰ πάσχειν δεινὰ τοὺς εἰργασμένους. 

[ΟΡ ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν ἀναφορὰ τῆς συμφορᾶς. 

ΜΕ. μὴ ϑνητὸν εἴπῃς" τοῦτο μὲν γὰρ οὐ σοφόν. 41 

ΠῸΟΡ Φοῖβος, κελεύσας μητρὸς ἐχπρᾶξαι φόνον. 
ΜΕ. ἀμαϑέστερός γ᾽ ὧν τοῦ καλοῦ καὶ τῆς δίκης. 

ΟΡ. δουλεύομεν ϑεοῖς, ὅ τι ποτ᾽ εἰσὶν οἵ ϑεοί. 
ΜΕ. κἀτ᾽ οὐκ ἀμύνει “οξίας τοῖς σοῖς κακοῖς: 

ΟΡ, μέλλει" τὸ ϑεῖον δ᾽ ἐστὶ τοιοῦτον φύσει. 420 

ΜΕ. πόσον χρόνον δὲ μητρὸς οἴχονται πνοαί; 

ΟΡ, ἕκτον τόδ᾽ ἦμαρ᾽ ἔτι πυρὰ ϑερμὴ τάφου. 

ΜΕ. ὡς ταχὺ μετῆλθόν σ᾽ αἷμα μητέρος ϑεαί. 

ΟΡ, οὐ δοφός. ἀληϑὴς δ᾽ ἐς φίλους ἔφυς κακός. 

ΜΕ. πατρὸς δὲ δή τι σ᾽ ὠφελεῖ τιμωρία: 49 

ΟΡ, οὔπω᾽ τὸ μέλλον δ᾽ ἴσον ἀπραξίᾳ λέγω. 

402 τάλαιναν μητέρ᾽ ἐξώγκουν (μητέρα ᾿ξώγκουν 1) τάφῳ ΑΒ ΕΗ 5 
οὐ τησῦ. ἴῃ ταλαίνης μητρὸς ἐξώγκουν τάφον α, ταλαίνῃ μητρὶ αὅ, οἵ. 
5010]. γράφεται ἐν ἣ ταλαίνης μητρὸς ἐξώγκουν τάφον 408 πυρᾷ] 
τάφῳ [1] νυχτὸς] νέκυος Ε΄. Οτι. Βομτηϊαῦ 40 56. ἀο]οῦ Α. ΟΥ̓ ΘΗΙΠΡΘΥ 
ς 40ὅ ὥρϑευε Β6Ο 406 γ᾽ οι. 1011, δα 4. ΚιτοΟμΒοΙϊ 407 φαν- 
᾿τασμάτων ς, ἔκ φασμάτων Ο'] ἔοτί. τόδε 408 ἔδοξ᾽, ο ὁχ εἰ ἔδοίο, Α 

410 εὐπαίδευται, 5βογτὶρῦο ἃ 5ιροῖ εὖ οὐ ται, Β, εὐπαίδευτα ταυῦ. ἴῃ 
᾿ἀπαίδευτα α ] ἀπαίδευτα δὲ λέγειν ἀποτρέπου 1] ἀποτρέπη ἐ 411 φόνῳ 
ΟΒΌΡΘΙΒΟΙ. ον Α, οἵτν. 5010]. λείπει δὲ ἡ διά, διὰ τὸν συγγενῆ φόνον 
416 ϑνητὸν] 50Υ1081, ϑάνατον 1011] | μὲν οἵη. (α΄ 416 μητρὸς] πατρὸς 
 Ηριηβίθυμυγ85 ΔΊ, απ, Ο᾽ 418 εἰσὶν οἱ ϑεοὶ 6΄. εἰσὺν (ν6] εἰσὶ) 
ϑεοὶ Οοἰθα! οὖ «Ψυβύϊη. 46 τηοῃ. 1 τ. 126 428 μητρὸς αἱ α΄ | μητρῷον 
ὅεαί Ναυοῖκ, ἔογὺ. μητέρος κύνες, οἷτ. ΑΘ508. δΒο. 928 οἱ 1052 
424 ἔφυν φίλος Βτύποῖ, ἰοτὺ. ἐς φίλων ἔφυς κακά 42ὅ τίς σ᾽ Αα αὶ 
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ΜΕ. τὰ πρὸς πόλιν δὲ πῶς ἔχεις δράσας τάδε; 
ΟΡ, μισούμεϑ᾽ οὕτως ὥστε μὴ προσεννέπειν. 
ΜΕ. οὐδ᾽ ἥγνισαι σὸν αἷμα κατὰ νόμον χεροῖν; 

ΟΡ. ἐκκλήομαι γὰρ δωμάτων ὅποι μόλω. ᾿ 480 

ΜΕ. τίνες πολιτῶν ἐξαμιλλῶνται στέγης; 

ΟΡ. Οἴαξ, τὸ Τροίας μῖσος ἀναφέρων πατρί. 

ΜΕ. συνῆκα᾽ Παλαμήδους δὲ τιμωρεῖ φόνου. 

ΟΡ, οὗ γ᾽ οὐ μετῆν μοι᾿ διὰ τριῶν δ᾽ ἀπόλλυμαι. 

ΜΕ. τίρ δ᾽ ἄλλος; ἦ που τῶν ποτ᾽ Αἰγίέσϑου φίλων; 43 

ΟΡ. οὗτοί μ᾽ ὑβροίζουσ᾽, ὧν πόλις τὰ νῦν κλύει. 
ΜΕ. ᾿Ζ“γαμέμνονος δὲ σκῆπτρ᾽ ἐᾷ δ᾽ ἔχειν πόλις; 
ΟΡ πῶς. οἵτινες ζῆν οὐκ ἐῶσ᾽ ἡμᾶς ἔτι; 

ΜΕ. τί δρῶντες ὅ τι καὶ σαφὲς ἔχεις εἰπεῖν ἐμοί; 

ΟΡ, ψῆφος καϑ’ ἡμῶν οἴσεται τῇδ᾽ ἡμέρα. 440 

ΜΕ. φεύγειν πόλιν τήνδ᾽ ἢ ϑανεῖν ἢ μὴ ϑανεῖν; 
ΟΡ, ϑανεῖν ὑπ᾽ ἀστῶν λευσίμῳ πετρώματι. 
ΜΕ. κἄτ᾽ οὐχὶ φεύγεις γῆς ὑπερβαλὼν ὅρους; 

ΟΡ, κύκλῳ γὰρ εἱλισσόμεϑα παγχάλκοις ὅπλοις. 

ΜΕ. ἰδίᾳ πρὸς ἐχϑρῶν ἢ πρὸς ᾿4ργείας χερός; 446 

ΟΡ. πάντων πρὸς ἀστῶν, ὡς ϑάνω" βραχὺς λόγος. 

ΜΕ. ὦ μέλεος, ἥκεις συμφορᾶς ἐς τοὔσχατον. 

ΟΡ. ἐς σ᾽ ἐλπὶς ἡμὴ καταφυγὰς ἔχει κακῶν. 
ἀλλ᾽ ἀϑλίως πράσσουσιν εὐτυχὴς μολὼν 

421 τοτὺ. τόδε 429 σὸν .. χεροῖν, ΒΌΡΘΥΙΒΟΥ. ὥν... ὥν, α | σὸν 
αἷμα] μίασμα Ἐ.. ΗοΙΖηοΥ, ἔοτῦ. μίασμα... χερός, οἷν. δὅ17 1 νόμους 
α ΒΕ 480 ἐκκλήομαι] Μυβργανθ, ἐκκλείομαι 4 α.1., ἐγχλείομαι ΕΠ 6, 
ἐκβάλομαι Β, 56ἃ βάλ ἴῃ τῶβ. βου. 8", ἐκβάλλομαι ὃ | ὅποι Β, ὅπῃ (ὅπη) 
ΟΘΟΘΥΙ 481 πολιτῶν δ᾽ 4, ἴον. πολιτῶν σ᾽ | στέγης] 5Ο0Υ081, σε γῆς 
110τὶ, οἷν, 444 488 φόνος ὑ ΕΗ α 484 οὗ γ᾽ οὐ 85, οὔ (ὃ 4) γ᾽ οὐ 
Αα, οὔκ οὐ αϑ 3, οὔκουν Β 48 ἤ 8, ἦ Ὁ, οὔ ῬαΙοΥ | ποτ᾽] βουϊρϑβὶ,. 
ἀπ᾿ Ἰ10Υ] 486 οὔτοι Α 481 ἀγαμέμνος Εἰ | σ᾽ ἔχειν ἡ πόλις τὰ 
ΤΆ 5. Β0Υ. οὧϑ 488 εἴ τινες Εἰ  νϑυϑατη Οὐ. ὦ, 1ἢ τηϑτρ. δα. αΞ, αὰδ8 
οὐϊῶπὶ ῬΘυΒοηδτασα ποίωβ 489-- 42 Πδο ΟΥΊ]ΒΒΙΟΠΘ. ΟΟὨΪ 885 ΟΟΥ̓ΤΟΧΙῦ 
489 εἰπεῖν ἔχεις 4ὦ Β Ε΄, 5680]. ἐὰν δὲ γράφηται ἢ τί, ὁ στίχος οὕτως" 
τί δρῶντες" ἢ τί καὶ σαφὲς εἰπεῖν ἔχεις, ἀπᾶ6 ἦ τι (581. Ηθυιπδηπ) καὶ 
σαφῶς (σαφῶς [᾿615].6) εἰπεῖν ἔχεις; Νδποῖς, ἔουῦ. εἴ τι (581. Πιϑη πρὶ καὶ 
σαφῶς ἐρεῖς ἐμοί, οἷν. ὅορῃ. Ο. Τ΄. Τ0 2 442 ἀστῶν, 564 ΒΌΡΘΙΙΟΥΒ 
Ῥαγίθ Ἰιύΐοσαδθ σ ούϑϑῶ 18 αὖ ὑ 510, Ε΄ 448 ὑπερβάλλων ΒΗΙ͂ 
444 εἱλούμεσϑα 4. Μ. ν. ἀδπύ, ἰοτῦ. εἰργόμεσϑα 4460 ἀργείων χερός 
(γρ. χϑονός ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 5080].) 8 440 βραδὺς, Βοτρίο χ βιροῖ ὃ οὖ ὃ 
Θχραποῖο, 448 ἡμὴ] ἥ γ ἢ (γ 6Χ δ]1ὰ 110. ἔφούαμα) «4, ἔογὺ. ἥκει 
καταφυγὰς ἔχειν (ν6] ἕξειν), οἷν. ΞορΒ. ῬὮ1]. ὅ00 
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β μετάδος φίλοισι σοῖσι σῆς εὐπραξίας. 460 

ῤ καὶ μὴ μόνος τὸ χρηστὸν ἀπολαβὼν ἔχε, 

ἀλλ᾽ ἀντιλάξου καὶ πόνων ἐν τῷ μέρει. 
| χάριτας πατρῴας ἐχτίνων ἐς οὕς σε δεῖ. 

| ὄνομα γάρ, ἔργον δ᾽ οὐκ ἔχουσιν οἵ φίλοι 

οἵ μὴ ᾽πὶ ταῖσι συμφοραῖς ὄντες φίλοι. 4δὅ 
ΧΟ. καὶ μὴν γέροντι δεῦρ᾽ ἁμιλλᾶται ποδὶ 

ὁ Σπαρτιάτης Τυνδάρεως. μελάμπεπλος 

κουρᾷ τὲ ϑυγατρὸς πενθίμῳ κεκαρμένος. 

ΟΡ ἀπωλόμην, Μενέλαε" Τυνδάρεως ὅδε 

στείχει πρὸς ἡμᾶς. οὗ μάλιστ᾽ αἰδώς μ᾽ ἔχει 400 
ἐς ὄμματ᾽ ἐλϑεῖν τοῖσιν ἐξειργασμένοις. 

καὶ γάρ μ᾽ ἔϑρεψε σμικρὸν ὄντα, πολλὰ δὲ 
φιλήματ᾽ ἐξέπλησε. τὸν “γαμέμνονος 
παῖδ᾽ ἀγκάλαισι περιφέρων, 7ήδα 8'᾽ ἅμα, 

τιμῶντέ μ᾽ οὐδὲν ἧσσον ἢ 4ηιοσκόρω᾽ 40ὅ 

οἷς, ὦ τάλαινα καρδία ψυχή τ᾽ ἐμή, 

ἀπέδωκ᾽ ἀμοιβὰς οὐ καλάς. τίνα σκότον 

λάβω προσώπῳ; ποῖον ἐπίπροσϑεν νέφος 

ϑῶμαι. γέροντος ὀμμάτων φεύγων κόρας; 

ΤΎΝΔΑΡΕΩΣ, 

ποῦ ποῦ ϑυγατρὸς τῆς ἐμῆς ἴδω πόσιν, 4τὸ 

Μενέλαον; ἐπὶ γὰρ τῷ Κλυταιμήστρας τάφῳ 

χοὰς χεόμενος ἔχλυον ὡς ἐς Ναυπλίαν 

ἥκοι σὺν ἀλόχῳ πολυετὴς σεσωμένος. 

ἄγετέ με πρὸς γὰρ δεξιὰν αὐτοῦ ϑέλω 
στὰς ἀσπάσασϑαι,. χρόνιος εἰσιδὼν φέλον. ΑἹ 
- 

σι 

2 [ ΜΕ. ὦ πρέσβυ, χαῖρε. Ζηνὸς δμόλεκτρον κάρα. 

ξ 408 ἐκτείνων ΒΕ Ο,, ἐκτίνων ὑφ] εἰς οὔῦς 4 400 ταῖς 17, φίλοι] 
᾿ ζοτύ. σαφεῖς, οἷν. 116δὅ. 1619 488 τε οἵη. Β Ι΄  πενϑήμω. 4 461 τοῖσιν 
: ἡμαρτημένοις Β 402 ἔϑρεψα τααὖῦ ἴῃ ἔϑρεψε Α | σμικρὸν ὦ. 1), 
μικρὸν ΟΘὐΘΥῚ 408 ἐξέπλησεν 4, ἐξέπλησσε ταυΐ. ἴῃ ἐξέπλησε ΡΒ 

: 404 ἀγχάλαισιν (αἰ  λήδαι ἃ 4θῦ τιμῶντες Β, τιμῶντε ὕ, τιμῶν τ᾽ 
Ὶ ἔμ᾽ Ἑ 1 διοσκούρω, Ἰἰξοτῶ ροβὺ ὦ οτᾶβα, 4, διοσκόρω α, 564 ὦ ἴῃ ΤΆ8. 
ΒΟΥ. αϑ, ους ΒΌΡΘΥΒΟΥ. αῷΖ 4617 ἀποδέδωκ᾽ 11, 408 ἐπίπροσϑε Β 
ΑΤ1 χλυταιμνήστρας 1017 472 χεύμενος 4 418 ἥκει (ὐ ] σεσωσμένος 
Οὐ τὶ 41 ἀσπάσϑαι Β. ἀσπάξεσϑαι Ὁ, ἀποσπάσασϑαι ΟΘ΄ | χρόνιος Α 
δ τηυῦ. ἴῃ χρόνιον α, χρόνιον Β Ε΄ ὃ 410 ὦ χαῖρε, πρέσβυ ῬοΟΥΒοΠ 

᾿ὁμόλεχτρον, κ αχ 8]1ῶ Ἰἰΐθγω (υ γ8ὶ νὴ ἰδοίο, 4 
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ΤΎ. ὦ χαῖρε καὶ σύ, Μενέλεως, κήδευμ᾽ ἐμόν. , 
ἔα" [τὸ μέλλον ὡς κακὸν τὸ μὴ εἰδέναι.] 
ὁ μητροφόντης ὅδε πρὸ δωμάτων δράκων 

στίλβει νοσώδεις ἀστραπάς, στύγημ᾽ ἐμόν. 480 
Μενέλαε, προσφϑέγγῃ νιν, ἀνόσιον κάρα; 

ΜΕ. τί γάρ; φίλου μοι πατρός ἐστιν ἔκγονος. 

ΤΎ. κείνου γὰρ ὅδε πέφυκε, τοιοῦτος γεγώς; 

ΜΕ. πέφυκεν" εἰ δὲ δυστυχεῖ, τιμητέος. 

ΤΥ. βεβαρβάρωσαι, χρόνιος ὧν ἐν βαρβάροις. 488 

ΜΕ. ᾿Ελληνικόν τοι τὸν ὁμόϑεν τιμᾶν ἀεί. 

ΤΥ. καὶ τῶν νόμων γε μὴ πρότερον εἶναι ϑέλειν. 
ΜΕ. πᾶν τοὐξ ἀνάγκης δοῦλόν ἐστ᾽ ἐν τοῖς σοφοῖς. 

ΤΥ. κέκτησό νυν σὺ τοῦτ᾽, ἐγὼ δ᾽ οὐ χτήσομαι. 

ΜΕ. ὀργὴ γὰρ ἅμα δου καὶ τὸ γῆρας οὐ σοφόν. 490 

ΤΎ. πρὸς τόνδ᾽ ἀγών τις σοφίας ἥκει πέρι. 

εἰ τὰ καλὰ πᾶσι φανερὰ καὶ τὰ μὴ καλά. 

τούτου τίς ἀνδρῶν ἐγένετ᾽ ἀσυνετώτερος. 
Ω’ Χ Ἁ ’, ᾽ ᾽ Π 

ὅστις τὸ μὲν δίκαιον οὐκ ἐσκέψατο 

οὐδ᾽ ἦλϑεν ἐπὶ τὸν κοινὸν Ελλήνων νόμον; 49 
2 Ἁ Ν 346 Ψ 2 ΄ ΄ 
ἐπεὶ γὰρ ἐξέπνευσεν ᾿Δ4γαμέμνων βίον 

πληγεὶς τῆς ἐμῆς ϑυγατρὸς ὑπὲρ κάρα, 

αἴσχιστον ἔργον᾽ οὐ γὰρ αἰνέδω ποτέ" 

χρῆν αὐτὸν ἐπιϑεῖναι μὲν αἵματος δίκην 500 

ὁσίαν διώκοντ᾽ ἐκβαλεῖν τε δωμάτων 

μητέρα᾽ τὸ σῶφρόν τ᾽ ἔλαβεν ἀντὶ συμφορᾶς ᾿ 

καὶ τοῦ νόμου τ᾽ ἂν εἴχετ᾽ εὐσεβής τ᾽ ἂν ἦν. ᾿ 

| 
418 κακὸν μὴ α μὴ ᾿δέναι 5. νογθῶ τὸ .. εἰδέναι ἀ616ν1 480 νο- 

σώδης 11, 481 προσφέγγῃ (1, 1 56Π0]. γράφεται καὶ ἀκάϑαρτον κάρα Ὶ 
488 πέφυκεν 7 484 τιμητέος ΒΒ, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. γρ. μισητέος ὃ, ἴοτῦ. τιμη- 
τέον 485 ἐν βαρβάροις] γρ. ἀφ᾽ ἑλλάδος 40 486 τοι] τι ΕΚ, τὶ ἴα 
τῶ8. α΄. 481 τὸν ταυὖ. ἰῃ τῶν Β 488 πάντ᾽ οὐξανάγκης 4 489 νυν] 
(δπῦον, νῦν [1011 [| ἐγὼ οὐ κεκτήσομαι ἨθΥΘΥάΘ 490 τὸ οἰ. 1}, 
491 ἀγῶνα ατορ. ὅοτ. τῇιϑῦ. ΥἹἿἜ ρ. 1212 ὙΥ. | πρὸς τόνδε σοφίας τις ἂν 
ἀγὼν ἥκοι πέρι Ῥογβοῃ, πρὸς τόνδ᾽ ἀγὼν ἄν τι σοφίας εἴη πέρι Νάυοκ,, 
ἴοτί. πρὸς τόνδε σοφίας ἄνδρ᾽ ἀγὼν ἥκει πέρι 498 γένετ᾽ ταὰσὖ. ἴῃ 
ἐγένετ᾽ α, ἐγένετ᾽ ὁ, γένετ᾽ 4811,, ᾽γένετ᾽ 6 | τίς ἂν γένοιτ᾽ ἂν ΚίγοΙ- 
ΠΟΗ͂, τίς ἀνδρῶν γέγονεν Νδποῖϊς, οἷν. 506 496 ἐξέπνευσ᾽ Α δ' Ι ἀγα- 
μέμνον ΜΠ] 407 πληγῆς. Ε΄ | τῆς ἐμῆς ϑυγατρὸς 4, ϑυγατρὸς τῆς 
ἐμῆς οοἰουὶ [ ὑπὲρ ΜΒ. ες ΒΌΡΘΙ ἐρ 501. ὃ ((. 6. ὑπ᾽’ ἐς) [ ἔογύ. πληγεὶς 
γυναικὸς δικτύοις ὑπὲρ κάρα ὅ00 χρῆν δ᾽ 8 501 διώκειν τ 4 
02 ἀντὶ 8, ἂν τῆς Οἱ} συμφορῆς 8 
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β νῦν δ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν δαίμον᾽ ἦλϑε μητέρι. 

᾿καχὴν γὰρ αὐτὴν ἐνδίκως ἡγούμενος. δ0 

αὐτὸς κακίων ἐγένετο μητέρα χτανών. 

ἐρήσομαι δέ, Μενέλεως, τοσόνδε σέ" 

| εἰ τόνδ᾽ ἀποκτείνειεν δὁμόλεκτρος γυνή, 

χὡὼ τοῦδε παῖς αὖ μητέρ᾽ ἀνταποκτενεῖ, 
ΒΩ 3 Φ , ’ὔ ΄ κἄπειϑ᾽ ὁ κείνου γενόμενος φόνῳ φόνον 510 

λύσει. πέρας δὴ ποῖ κακῶν προβήσεται; 
καλῶς ἔϑεντο ταῦτα πατέρες οἱ πάλαι" 

ἐς ὀμμάτων μὲν ὄψιν οὐκ εἴων περᾶν 
᾿ δ᾽ ἠ 9 ΄ ᾽ ὅσ ἘΠ ΟϑΣ τ9, “» οὐδ᾽ εἰς ἀπάντημ᾽, ὅστις αἷμ᾽ ἔχων κυροῖς 

β φυγαῖσι δ᾽ ὁσιοῦν. ἀνταποκτείνειν δὲ μή. 51 

αἰεὶ γὰρ εἷς ἔμελλ᾽ ἐνέξεσϑαι φόνῳ. 
᾿ ᾿ , ΄ ͵ ΄ 
᾿ τὸ λοίσϑιον μίασμα λαμβάνων χερόο. 

ΔΈΝ ἌΡ - Ἁ -" ᾿ ΄ 

ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν γυναῖκας ἀνοσίους. 

πρώτην δὲ ϑυγατέρ᾽, ἣ πόσιν κατέκτανεν" 

᾿Ελένην τε, τὴν σὴν ἄλοχον. οὔποτ᾽ αἰνέσω 520 

οὐδ᾽ ἂν προσείποιμ᾽ " οὐδὲ σὲ ζηλῶ, κακῆς 

, γυναικὸς ἐλϑόνϑ' εἵνεκ᾽ ἐς Τροίας πέδον. 
τι - ν᾿ [κι ΄ 2 » ΄ 

ἀμυνῶ δ΄. ὅσονπερ δυνατός εἰμι, τῷ νόμῳ. 

τὸ ϑηριῶδες τοῦτο καὶ μιαιφόνον 

παύων, ὃ καὶ γῆν καὶ πόλεις ὄλλυσ᾽ ἀεί. 558 
᾿ ᾽ ᾿ δι. 9 5 5 , ᾿ ' ἐπεὶ τίν᾽ εἴχεο, ὦ τάλας, ψυχὴν τότε, 

᾿ ὅτ᾽ ἐξέβαλλε μαστὸν ἱχκετεύουσά δὲ 

μήτηρ; ἐγὼ μὲν οὐκ ἰδὼν τἀκεῖ κακά. 

δακρύοις γέροντ᾽ ὀφϑαλμὸν ἐχτήκω τάλας. 

ἕν δ᾽ οὖν λόγοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμορροϑεῖ" ὅ80 
μισῇ γε πρὸς ϑεῶν καὶ τίνεις μητρὸς δίκας, 

ὅ04 μητρὶ 17, μητέρι 1 δ00 γένετο Β, ᾽γένετο (΄, γέγονε ΠοΙδΙρ, 
᾿ μητέρ᾽ ἐγένετο Ῥογβοη 507 σε] γε 1, σε ἴ ὅ09 χὼ 4, χὸ Α5 
611 δὴ πῇ 1,,) δὲ (δὴ ΒΌΡΘΙΒΟΥ. α5) ποῖ α, δὲ ποῖ ΑΒ͵Η Ο 514 κυρεῖ 

᾿ ἐδοίαμη οχ κυροῖ αὖ νἱάούαν ἴθ Μ1, δ1 ὁσιοῦν 4, ὡσίουν 1, ὁσίουν 
"ΠΒ, ὡσίουν θα (Ξ6ἃ ὦ 5.γ. αὮ ΕΒ | ἀνταποκτεῖναι ΒΟ 516 ἔμελλ᾽ 
᾿ἐνέξεσϑαι Β΄, ἔμελλεν ξξεσϑαι οοἰοΥϊ | φόνῳ Α4α 8, φόνου ΒΡ Μ΄, ου ΒΌΡΘΥ 
"Φ οὐ γενικῆ ΒΌΡΟΥ ξξεσϑαι 56γ. α ΘΠ χεροῖν 55 519. ἡ»άᾳ, 
ἣ 45 κατέχτεινεν 48, τπᾶθ κατέχτεινεν πόσιν Ἠυπιδηῃ ὅ20 ἑλένην 
δὲ 1, ὅδ82 ἐλϑόντ᾽ οὔνεκ᾽ 4, οὔνεκ᾽ ἐλθόντ᾽ [,, οὔνεκ᾽ οὐϊδπι ΟΘ ΘΙ 
ἐς Ὧϊὸ ἴῃ ΒΑΕ 528 ἀμύνω Οδ' δ ἀεί, δὶ ὃχ ιν ἴδοΐο, 4 
ὅ21 ἐξέβαλε 1, 680 δ᾽ οι. 11Ὀτ], δα4. Ἠφηπδὴη 81 γε οἴη. 6', σὺ 
ΟΣ οὐ τθοθη ίου 1061, τὲ ῬΟΥΒΟΩ 
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μανίαις ἀλαίνων καὶ φόβοις. τί μαρτύρων 

ἄλλων ἀκούειν δεῖ μ᾽, ἅ γ᾽ εἰσορᾶν πάρα; 

ὡς οὖν ἂν εἰδῇς. Μενέλεως, τοῖσιν ϑεοῖς 

μὴ πρᾶσσο᾽ ἐναντί᾽, ὠφελεῖν τοῦτον ϑέλων, 58 
ἔα δ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν καταφονευϑῆναι πέτροις. 

[ἢ μὴ ᾿πίβαινε Σπαρτιάτιδος χϑονός.] 

ϑυγάτηρ δ᾽ ἐμὴ ϑανοῦσ᾽ ἔπραξεν ἔνδικα᾽ 
ἀλλ᾽’ οὐχὶ πρὸς τοῦδ᾽ εἰκὸς ἦν αὐτὴν ϑανεῖν. 
ἐγὼ δὲ τἄλλα μακάριος πέφυκ᾽ ἀνήρ, 540 
πλὴν ἐς ϑυγατέρας" τοῦτο δ᾽ οὐκ εὐδαιμονῶ. 

ΧΟ. ξζηλωτὸς ὅστις ηὐτύχησεν ἐς τέχνα 

καὶ μὴ ᾿᾽πισήμους συμφορὰς ἐκτήσατο. 

ΟΡ. ὦ γέρον, ἐγώ τοι πρὸς σὲ δειμαίνω λέγειν, 

ὅπου γε μέλλω σήν τι λυπήσειν φρένα. 548 

ἀπελθέτω δὴ τοῖς λόγοισιν ἐκποδὼν 548 

τὸ γῆρας ἡμῖν τὸ σόν, ὅ μ᾽ ἐχπλήσσει λόγου, 549 

καὶ καϑ' ὁδὸν εἶμι" νῦν δὲ σὴν ταρβῶ τρίχα. 580 

ἐγὼ δ᾽ ἀνόσιός εἶμι μητέρα χτανών, δ46 

ὅσιος δέ γ᾽ ἕτερον ὄνομα, τιμωρῶν πατρί. δ47 

τί χρῆν με δρᾶσαι; δύο γὰρ ἀντέϑες λόγω" 551 

πατὴρ μὲν ἐφύτευσέν με. σὴ δ᾽ ἔτικτε παῖς, 
τὸ σπέρμ᾽ ἄρουρα παραλαβοῦσ᾽ ἄλλου πάρα" 

[ἄνευ δὲ πατρὸς τέκνον οὐκ εἴη ποτ᾽ ἄν. 
᾽ , 53 " ἥ ᾽ ἢ 
ἑλογιδάμην οὖν τῷ γένους ἀρχηγέετῃ δδὅ 

κάλλιον ἀμυνεῖν τῆς ὑποστάσης τροφάς. 
δ ἅ Ἁ Ἷ Ψυ. ᾽ - , 
ἡ σὴ δὲ ϑυγάτηρ, μητέρ᾽ αἰδοῦμαι λέγειν, 
94) ν ΄ τὴν , ἰδίοισιν ὑμεναίοισι κοὐχὶ σώφροσιν 

ἐς ἀνδρὸς ἤει λέκτρ᾽ " ἐμαυτόν. ἢν λέγω ἢ 

ὅ82 ἀλύων Ἠθυνοτάθῃ | καὶ οἵη. 1, ΒΌρΡτα νϑύβασῃ 844. ὦ 584 τοῖσι 
ΑΒΘ ὖὅϑῦ τούτων Α, τοῦτον 4Ξ-ὀ δ81 πίβανε Α | νογϑαχα ἀοϊον 
Πουτηδηη (686 5αᾳ. ἀρΙονογαὺ Βυαμοῖς, οἷν. 626 56.) ὅ88 ἔνδικα 4, 568 
κα ἴῃ τ88. βου, 42, ἐνδίκως ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ δὅ89 ἦν εἰκὸς 1, αὐτὴν οἱ. 6 

Ρ42 ηὐτύχησεν αΒ, εὐτύχηκεν Α, εὐτύχησεν οδὗοη] | ἐν τέκνοις 500. 
ἢ, 7ὅ, 10 (ααἱ ὅ42 5βᾳ. ΠΙοΘΘΟρΘΏΙ {γι α10) ὅ48 καὶ μὴ ᾽πισήμοις συμ- 
φοραῖς ὠδύρετο ὥοθδΘΓ 5 δ4δ γε... τι] ΝΜυβρτανθ, σε... τε ΠΟΤῚ] 
λυπῆσαι Β ὅ4θ 5ᾳ. Ῥοβὺ ὅδ0 ὑχαπϑροβαιῦ Ηδγθαηρ' 41 δ᾽ ἕτερον 
4.8 δῦ1 λόγω] Νααυοῖς, δυοῖν ὉΠ] ὅδ2 ἐφύτευσέ Β δδ4 (ϑυβροοῦιμῃ 
ἴατη ΕΔ010) ἀρ]ονῦὺ Νάθποκ δῦθ κάλλιον ἀμυνεῖν) ΚιγοΒΠοΙ͂,, μᾶλλον 
ἀμύναι (ν61] ἀμῦναι) 4 8, μᾶλλόν μ᾽ ἀμύναι (ἀμῦναι) α Β Εὶ δῦ8 ὑμε- 

ναίοις 4.1, ὑμεναίοισιν 1 δῦ9 εἴη α ᾿ 
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κακῶς ἐκείνην, ἐξερῶ" λέξω δ᾽ ὅμως. 560 
Αἰἴγισϑος ἦν ὃ κρυπτὸς ἐν δόμοις πόσις. 
τοῦτον κατέχτειν᾽, ἐπὶ δ᾽ ἔϑυσα μητέρα, 
2 Ν -" 3 Χ -- ᾿ , ἀνόσια μὲν δρῶν, ἀλλὰ τιμωρῶν πάτρί. 

Ι ἐφ᾽ οἷς δ᾽ ἀπειλεῖς ὡς πετρωϑῆναί μὲ χρή. 
ἄκουσον ὡς ἅπασαν ᾿Ελλάδ᾽ ὠφελῶ. 

| εἰ γὰρ γυναῖκες ἐς τόδ᾽ ἥξουσιν ϑράσους. 

ἄνδρας φονεύειν, καταφυγὰς ποιούμεναι 

ἐς τέκνα. μαστοῖς τὸν ἔλεον ϑηρώμεναι., 
παρ᾽ οὐδὲν αὐταῖς ἦν ἂν ὀλλύναι πόσεις 

ἐπίκλημ᾽ ἐχούσαις ὅ τι τύχοι. δράσας δ᾽ ἐγὼ ὅτ0 
| δείν᾽, ὡς σὺ κομπεῖς, τόνδ᾽ ἔπαυσα τὸν νόμον. 

“ῳ Ἁ εν 2 , 3 , 

μισῶν δὲ μητὲρ ἐνδίκως ἀπώλεσα. 
" 5». ὦ » ΣΟ ὙΡΕ τ 7 

) ἥτις μεϑ᾽ ὅπλων ἄνδρ᾽ ἀπόντ᾽ ἐκ δωμάτων 
πάσης ὑπὲρ γῆς ᾿Ελλάδος στρατηλάτην 
προύδωκε κοὐκ ἔσωσ᾽ ἀκήρατον λέχος" δ1 

σι [ο] δι 

ἐπεὶ δ᾽ ἁμαρτοῦσ᾽ ἤσϑετ᾽, οὐχ αὑτῇ δίκην 
ἐπέϑηκεν., ἀλλ᾽, ὡς μὴ δίκην δοίη πόσει. 
ἐξημίωσε πατέρα κἀπέκτειν᾽ ἐμόν. 

πρὸς ϑεῶν᾽ ἐν οὐ καλῷ μὲν ἐμνήσϑην ϑεῶν. 
φόνον δικάζων" εἰ δὲ δὴ τὰ μητέρος 580 

σιγῶν ἐπήνουν. τί μ᾽ ἂν ἔδρασ᾽ ὃ κατϑανών; 

οὐκ ἄν με μισῶν ἀνεχόρεν᾽ ᾿Ερινύσιν; 
ἢ μητρὶ μὲν πάρεισι σύμμαχοι ϑεαί, 

τῷ δ᾽ οὐ πάρεισι. μᾶλλον ἠδικημένῳ; 
σύ τοι φυτεύσας ϑυγατέρ᾽, ὦ γέρον, κακὴν δ8ῦ 

ἀπώλεσάς με᾽ διὰ τὸ γὰρ κείνης ϑράδσος 

πατρὸς στερηϑείς. ἐγενόμην μητροχτόνος. 

ὁρᾷς. Ὀδυσσέως ἄλοχον οὐ κατέχτανε 

' ᾿ Τηλέμαχος οὐ γὰρ ἐπεγάμει πόσει πόσιν, 

Ι ὅ61 οἱ κρυπτὸς Νᾶπθοκ ὅ64 χρή] δεῖ ΒΙ, ὅ060 ἥξουσι Αα ΕΟ, 
᾿ἥχουσι Β) ϑράσος αΒ, ϑράσους α'Ὗ ὅ09 παρδ᾽ 4 ἦν ἂν αὐταῖς Β 
᾿718 ἀπόντα δωμάτων ἢ ὅτά γὴν Α δι᾽ ἔσωσ᾽  Κίηρσ, ἔσωσεν 
ΠΗ . 7106 οὐκ αὐτὴ Α δι δοίῃ Α δ19 ἐν οὐ] οὐκ ἐν α 
680 ματέρος Α Κὶ 681 ἔδρασεν Π' ὃ 4. οὐ Α5 82 ἐριννύσιν 
ΒΗ ὅ8ὅ τοι οτη. 4 | γέρον, ο ἴπι τ8. ᾿ἰἴθγαθ ὦ, α ὅ8δ0 τὸ γὰρ 
Ὑδοθηὐίοσθϑ αὐἰάδιη ᾿Ι τὶ, γὰρ τὸ Οδ ὅ88--90., ατο5 παροὺ ΟἼθιη. 
ΑἸΟχ. Ῥαθά. 8 ρ. 219, ἀβὶοὺ διπάου ὄὅδ88 οὐκ ἔκτανε Ο' ὅ89 πόσιν 
| πόσει. 8Β 
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μένει δ᾽ ἐν οἴκοις ὑγιὲς εὐνατήριον. 

ὁρᾷς, ᾿ἡπόλλων ὃς μεσομφάλους ἕδρας 

ναίων βροτοῖσι στόμα νέμειν σαφέστατον, 

ᾧ πειϑόμεσϑα πάνϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν κεῖνος λέγῃ.. 
τούτῳ πιϑόμενος τὴν τεκοῦσαν ἔχτανον. 

ἐχεῖνον ἡγεῖσϑ᾽ ἀνόσιον καὶ κτείνετε" δ9ὅ 

ἐκεῖνος ἥμαρτ᾽, οὐκ ἐγώ. τί χρῆν με δρᾶν; 

ἢ οὐκ ἀξιόχρεως ὁ ϑεὸς ἀναφέροντί μοι 

μίασμα λῦσαι; ποῖ τις οὖν ἔτ᾽ ἂν φύγοι, 

[εὐ μὴ ὃ κελεύσας ῥύσεταί μὲ μὴ ϑανεῖν :] 

ἀλλ᾽ ὡς μὲν οὐκ εὖ μὴ λέγ᾽ εἴργασται τάδε, 000 
ἡμῖν δὲ τοῖς δράσασιν οὐκ εὐδαιμόνως. 
γάμοι δ᾽ ὅσοις μὲν εὖ καϑεστᾶσιν βροτῶν, 
μακάριος αἰών᾽ οἷς δὲ μὴ πίπτουσεν εὖ, 
τά τ᾽ ἔνδον εἰσὶ τά τε ϑύραξζε δυστυχεῖς. 

ΧΟ. αἰεὶ γυναῖκες ἐμποδὼν ταῖς συμφοραῖς 00 

ἔφυσαν ἀνδρῶν πρὸς τὸ δυστυχέστερον. 

ΤΎ. ἐπεὶ ϑρασύνῃ κοὐχ ὑποστέλλῃ λόγῳ, 
οὕτω δ᾽ ἀμείβῃ μ᾽ ὥστε μ᾽ ἀλγῆσαι φρένα, 

μᾶλλόν μ᾽’ ἀνάψεις ἐπὶ σὸν ἐξελϑιεῖν φόνον᾽ 

καλὸν πάρεργον δ᾽ αὐτὸ ϑήδομαι πόνων 610 

ὧν εἵνεκ᾽ ἦλϑον ϑυγατρὶ κοσμήσων τάφον. 
μολὼν γὰρ εἰς ἔχκλητον ᾿4ργείων ὄχλον 

ἑκοῦσαν οὐχ ἑκοῦσαν ἐπισείσω πόλιν 
σοὶ σῇ τ᾽ ἀδελφῇ. λεύσιμον δοῦναι δίκην. 
μᾶλλον δ᾽ ἐκείνη σοῦ ϑανεῖν ἐστ᾽ ἀξία, 616 

ὅ90 εὐναστήριον 107] 691 ὁρᾷς δ᾽ «ΒΕ, ἀπόλλων᾽ 45. Ε5 
92 ναίει βροτοῖσιν εἰς στόμα νέμων σαφέστατα ΟἼἸδεη. ΑἸοχ. Ῥγοΐγ,, 
Ρ. θὅ ὅ98 πειϑόμεϑα Α| ἐκεῖνος Ο ] λέγει 1,, λέγη ἰ νϑύβιση, ἀπθης 
οἵη. ΟἸθιηθηρ, ἀθὶοῦ ΝαθοκΚ 94 τούτῳ πειϑόμενος Ο δ', κείνῳ πειϑό- 
μενος ΟἸΘΙΏΘῊ8 δ9ῦ κτείνατε ΟἸΘΙηθηβ, χρίνετε Τ᾽ ΟΥΧΏΪΘΙ 590 χρῆν 
αΟ, χρῆ 488, χρή Ε1, 1 νοΥύϑαβ βυβρθούμβ, οἷν. 551 ὅ91 ἢ Α, εἰ 45 

ὕ98 πῆ τις ἔτ᾽ ἂν φύγη 17, οὖν διιρτῶ ν. δά. ὦ 599. (616. 1 
001 βυβροοῦθθ 602 ὅσοι 1, καϑεστάσι Β, καϑεστᾶσι 5. 608 συμπί- ̓ 
πτουσιν δ, πίτνουσιν ὥϑΐον. ἢ. 69, 18 οοα. 4 604 ϑύρασι Ηρυνογάθη 
δυστυχῆ 11, θ0ὅ ἀεὶ ὅ΄ἴο!. ἢ. 18, 84 000 εἰς τὸ Β΄ δυστυχέστατον 
σΡοΡδθα5, δυσχερέστερον ΥὙΘΟΘΗ ΟΥΘΒ. ΠΟΠΉ1}}1 609 ἀνάψεις (ὐ, ἀνάξεις 

οοἰοι!, ἀνάπτεις Ἠογνοίάθη [| εἰς σὸν ΒΒ | ἐλϑεῖν ἢ 611 εἴνεχ"᾽ δ. 

οὔνεκ᾽ ΟΘΘΙῚ [ ϑυγατρὶ ὦ, ὃς ΒΌΡΘΙΒΟΥ, οἷ 612 ἀργείων χορὺν Σ΄ 
018 οὐχ ἑκοῦσαν] (ηΐον, οὐκ ἄκουσαν 1011} ἀνασείσω 1, ἐκπείσω γ0. 
σ᾽ ἀναπείσω 1 61ὕ ϑανεῖν ἐπαξία ΕἸ] Π516 Υ Ϊ 
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ἣ τῇ τεκούσῃ σ᾽ ἠγρίωσ᾽., ἐς οὖς ἀεὶ 

πέμπουσα μύϑους ἐπὶ τὸ δυσμενέστερον. 
ὀνείρατ᾽ ἀγγέλλουσα τἀγαμέμνονος, 

καὶ τοῦϑ᾽ ὃ μισήσειαν Αἰγέσϑου λέχος 

, οἵ νέρτεροι ϑεοί᾽ καὶ γὰρ ἐνθάδ᾽ ἦν πικρόν᾽ 620 

ἕως ὑφῆψε δῶμ᾽ ἀνηφαίστῳ πυρί. 

Μενέλαε. σοὶ δὲ τάδε λέγω δράσω τὲ πρός" 

εἰ τοὐμὸν ἔχϑος ἐναριϑμῇ κῆδός τ᾽ ἐμόν. 

μὴ τῷδ᾽ ἀμύνειν φόνον ἐναντίον ϑεοῖς᾽ 

[ἔα δ᾽ ὑπ᾽ ἀστῶν καταφονευϑῆναι πέτροις.] 69 

β ἢ μὴ ᾿πίβαινε Σπαρτιάτιδος χϑονός. 

β τοσαῦτ᾽ ἀκούσας ἴσϑι, μηδὲ δυσσεβεῖς 

ἕλῃ παρώδας εὐδεβεστέρους φίλους" 

ἡμᾶς δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων ἄγετε τῶνδε. πρόσπολοι. 
ΟΡ. στεῖχ᾽, ὡς ἀϑορύβως οὑπιὼν ἡμῖν λόγος 680 

πρὸς τόνδ᾽ ἵκηται, γῆρας ἀποφυγὼν τὸ σόν. 
Μενέλαε, ποίᾳ πόδ᾽ ἐπὶ συννοίᾳ κυκλεῖς, 

διπλῆς μερίμνης διπτύχους ἰὼν ὁδδούς:; 

ΜΕ. ἔασον" ἐν ἐμαυτῷ τι συννοούμενος, 

ὅποι τράπωμαι τῆς τύχης ἀμηχανῶ. 08 

ΟΡ, μή νυν πέραινε τὴν δόκησιν, ἀλλ᾽ ἐμοὺς 

ἑ λόγους ἀκούσας πρόσϑε, βουλεύου τότε. 

ΜΕ. λέγ᾽" εὖ γὰρ εἶπας. ἔστιν οὗ σιγὴ λόγου 
| κρείσσων γένοιτ᾽ ἄν, ἔστι δ᾽ οὗ σιγῆς λόγος. 

ΟΡ, [λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. τὰ μακρὰ τῶν σμικρῶν λόγων 640 

ἐπίπροσϑέν ἐστι καὶ σαφῆ μᾶλλον κλύειν.) | 
! 

ἐμοὶ σὺ τῶν σῶν, Μενέλεως., μηδὲν δίδου. 
τι ἃ δ᾽ ἔλαβες ἀπόδος πατρὸς ἐμοῦ λαβὼν πάρα. 

[οὐ χρήματ᾽ εἶπον" χρήματ᾽, ἢν ψυχὴν ἐμὴν 

, 616 σ᾽ οπι. 7, δα. 1 618 ἀπαγγέλλουσα 4 6223 δὲ οι. Ν' 
[694 ον. ἄμυνε 650 ἀο]ονὺ ΚΚαῖβοι, οἷν. ὅ86 021 δυσεβεῖς 4 029 ἡμεῖς 

ΤΙ, ἡμᾶς 1 ἐπ᾽ οἴκων ἄγεται... πρόσπολος 4, πρόσπολοι 45 080 οὐπιὼν 

1.8, ἀπιὼν ἢ 682 ποίᾳ] 5οτῖρδβὶ, ποῖ σὸν ΠΌΥ]  κυκλεῖς ΒΌΡΘΙΒΟΥ. οἷς Β 
κυχλεῖς ἴδοϊξ 6χ κυχλοῖς Ε΄, κινεῖς 7 684 συνοούμενος 7, 8 ὅποι 

5, ὅπῃ οδἰθι! (οὖ ἢ 086 μή νυν] Ῥογβομ, μὴ νῦν [1011 088 ἔστιν] 

ἸΠτΟΒΠοΥ", ἔστι δ᾽ ἸὈγ] | ἔστι δ᾽ οὗ σιγῆ λόγου ἴῃ ΥΆ8. 501. 4 ] σιγῆς 
λόγος Εὶ 639 κρεῖττον Οὐ | σιγῆ Α, σιγῆς 45} σιγὴ λόγου ΜΠ 
640 54. 5610]. ἔνιοι ἀϑετοῦσι τοῦτον καὶ τὸν ἑξῆς στίχον" οὐκ ἔχουσι γὰρ 

ὃν Εὐριπίδειον χαρακτῆρα θ44- ὅ1 αὖ βΒυβρθοῦοβ 5601 8] 

Ι 
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σώσῃς, ἅπερ μοι φίλτατ᾽ ἐστὶ τῶν ἐμῶν. 040 
ἀδικῶ" λαβεῖν χρή μ᾽ ἀντὶ τοῦδε τοῦ κακοῦ 

ἄδικόν τι παρὰ σοῦ᾽ καὶ γὰρ ᾿Ζγαμέμνων πατὴρ 

ἀδίκως ἀϑροίσας ᾿Ελλάδ᾽ ἦλϑ᾽ ὑπ’ Ἴλιον, 

οὐκ ἐξαμαρτὼν αὐτός, ἀλλ᾽ ἁμαρτίαν 

τῆς σῆς γυναικὸς ἀδικίαν τ᾽ ἰώμενος. 060 
ὃν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν ἀνϑ᾽ ἑνὸς δοῦναί σε χρή] 
ἀπέδοτο δ᾽. ὡς χρὴ τοῖς φίλοισι τοὺς φίλους. 

τὸ σῶμ᾽ ἀληϑῶς. σοὶ παρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐκπονῶν, 

ὅπως σὺ τὴν σὴν ἀπολάβοις ξυνάορον. 

ἀπότισον οὖν μοι ταὐτὸ τοῦτ᾽ ἐχεῖ λαβών. θδδ 
μίαν πονήσας ἡμέραν ἡμῶν ὕπερ 

σωτήριος στάς, μὴ δέκ᾽ ἐχπλήσας ἔτη. 

ἃ δ᾽ “ὐλὶς ἔλαβε σφάγι᾽ ἐμῆς ὁμοσπόρου, 

ἐῶ σ᾽ ἔχειν ταῦϑ' " “Ερμιόνην μὴ κτεῖνε σύ. 

δεῖ γὰρ σ᾽ ἐμοῦ πράσσοντος ὡς πράσσω τὰ νῦν 660 

πλέον φέρεσϑαι, κἀμὲ συγγώμην ἔχειν. 

ψυχὴν δ᾽ ἐμὴν δὸς τῷ ταλαιπώρῳ πατρὶ 
κἀμῆς ἀδελφῆς, παρϑένου μακρὸν χρόνον" 

ΝΥΝ δον νυν ,ΝΝΝμμ..ν.....ϑμμ... τ ϑανὼν γὰρ οἶκον ὀρφανὸν λείψω πατρός. 

ἐρεῖς" ἀδύνατον. αὐτὸ τοῦτο" τοὺς φίλους θ05᾽ 

ἐν τοῖς κακοῖς χρὴ τοῖς φίλοισιν ὠφελεῖν" 

ὅταν δ᾽ ὃ δαίμων εὖ διδῷ. τί δεῖ φίλων; 
ἀρκεῖ γὰρ αὐτὸς ὃ ϑεὸς ὠφελεῖν ϑέλων. 

φιλεῖν δάμαρτα πᾶσιν Ἕλλησιν δοκεῖς" 

κοὐχ ὑποτρέχων δὲ τοῦτο ϑωπείᾳ λέγω" 610. 

ταύτης ἱχνοῦμαί σ΄. ὦ μέλεος ἐμῶν κακῶν, 
ἐς οἷον ἥκω. τί δέ; ταλαιπωρεῖν μὲ δεῖ" 

ὑπὲρ γὰρ οἴκου παντὸς ἱκετεύω τάδε. 

048 εἰς ἴλιον Β οὐ ει ὁΧχ υ οογγθοίο 5', ἐς ἔλιον Ε΄, ἦλθεν Ἴλιον 
Τιϑηθπρ 601 εἶναι ΒΌΡΘΥΒΟΙ. δοῦναι Β) χρῆν 1, χρήϊ 682 ἀπέδο., 
θῦ4 ἀπολάβοις Υϑοθη οΥ 65 ΠΟ Π]]1, ἀπολάβης Ο5. θδὅθ5α. μίαν πονήσας 
οὐ σωτήριος στάς Ῥοτιαἰαῦ Ναοκ θ08---Οά ϑιυβρθοίϊ (662---4 απ Νὅποκ ᾿ 
ΟἸτπι βαβρθοῦοβ Βα ρα1) 6569 ἕως 4.8, ἐῶ σ᾽ 450] κτεῖναι 4 - 061 δεῖ. 
1), χρὴ ϑΌΡΘΙΒΟΥ. δεῖ α, δεῖ Αὐἱϑύοῦ. Ε΄. Νῖο. Χ 9, Μου. Μαρῃ. Π 1, 
ΡΙαύ. ΜοΥ. Ρ. 08 Εἰ, χρὴ ΟΘὕΘΥΙ 609 ξἕλλησι πᾶσι δάμαρτα 11,, ξλλὴσ ᾿ 
οὐδ 286 670 κ᾿’ 4, κοὐχ 45 611 μέλεε αἱ ] ἐμῶν ἴῃ τῶ. 501. 
ο᾽ κακόν ἴῃ κακῶν ὁΟΥΥ. Ὁ, [ουί. ἐγώ, κακὸν (ἐγὼ κακῶν Ῥογβοη 6161) 
072 δεῖ γρ. χρῆ Α 
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ὦ πατρὸς ὅμαιμε ϑεῖε, τοῦ κατὰ χϑονὸς 

ϑανόντος ἱκετεύειν δόκει ποτωμένην θτῦ 

ψυχὴν ὑπὲρ σοῦ, καὶ λέγειν ἁγὼ λέγω 
ταὔτ᾽ ἔς τε δάκρυα καὶ γόους καὶ συμφοράς. 

| εἴρηκα κἀπήτηκα τὴν σωτηρίαν. 

ϑηρῶν ὃ πάντες χοὐκ ἐγὼ ζητῶ μόνος. 

ΧΟ. κἀγώ σ᾽ ἱκνοῦμαι καὶ γυνή περ οὖσ᾽ ὅμως 680 
τοῖς δεομένοισιν ὠφελεῖν οἷός τε δ᾽ εἶ. 

ΜΕ. Ὀρέστ᾽, ἐγώ τοι σὸν καταιδοῦμαι κάρα 
καὶ ξυμπονῆσαι σοῖς κακοῖσι βούλομαι" 

καὶ χρὴ γὰρ οὕτω τῶν ὁμαιμόνων κακὰ 

ξυνεχκομίζειν, δύναμιν ἢν διδῷ ϑεός, θ8ὅ 

[ϑνήσκοντα καὶ χτείνοντα τοὺς ἐναντίους" 

Τ᾽ τὸ δ᾽ αὖ δύνασϑαι πρὸς ϑεῶν χροήξω τυχεῖν. 

ἥκω γὰρ ἀνδρῶν συμμάχων κενὸν δόρυ 

ἔχων. πόνοισι μυρίοις ἀλώμενος. 

σμικρᾷ σὺν ἀλκῇ τῶν λελειμμένων φίλων. 690 

μάχῃ μὲν οὖν ἂν οὐχ ὑπερβαλοίμεϑα 

Πελασγὸν άργος᾽ εἰ δὲ μαλϑακοῖς λόγοις 
δυναίμεϑ', ἐνταῦϑ᾽ ἐλπίδος προσήκομεν. 

σμικροῖσι γὰρ τὰ μεγάλα πῶς ἕλοι τις ἂν 

[πόνοισιν; ἀμαϑὲς καὶ τὸ βούλεσϑαι τόδε.] 09 
ὅταν γὰρ ἡβᾷ δῆμος εἰς ὀργὴν πεσών, 

ὅμοιον ὥστε πῦρ κατασβέσαι λάβρος" 

εἰ δ᾽ ἡσύχως αὐτῷ τις ἐκτείνοντι μὲν 

θ145α. τοῦ... ϑανόντος ἱκετεύειν] ΗοΙπηδοοίμῃ, τὸν... ϑανόντ᾽ 
ἀκούειν τάδε Ἰ1ΌΥ] 6010 ἃ ἐγὼ Α 077 ἀπ υΉ]. Κι οΥ, ταῦτ᾽ 
ΠΟΥ] 6018 εἴρηκ᾽ ἀπήτηκα Α 619 ζητῶ οτα. Α ϑυρρ!εονιῦ 45 
680 ΧΟ.] δηΐοσ, ΗΛ. 1101] 681 τε δεῖ Β, τέ δ᾽ εἶ οὐ ἴῃ τηϑΥρ'. γ0. 
χαὶ ὅσος τέ δ᾽ εἶ ὃ 082 ἐγὼ τὸ σὺν Β 088 κακοῖσιν 7 684 ζογί. 

καὶ δεῖ 086 ξυνεχκομίξειν 1,, συνεχκομίξειν ΟΘΥΘΙῚ 086 ἀο]ονι 
Ηρυτηθη 0817 τοῦ δ᾽ 5' 690 σμικρὰ 4 692 54. [οτὺ. μαλϑακῶν 
λόγων ὀναίμεϑ᾽ 698 δυναίμεσϑ᾽ ἐνταῦτ᾽ .. προήκομεν 8 (προσήκο- 
'μὲν 6) 694 γὰρ] Βαῖπθβ, μὲν γὰρ 4α 8, μὲν Κὶ δθδυομα. 
ἀδ᾽ονι Βυθαποκ (694 56. ἀοϊοὲ Υ61}} 1 ἀμαϑὲς γὰρ καὶ Α.1,] τόδε] Κίῃρ, 
“τάδε Ο5 696 ὅταν γὰρ ὀργῇ δῆμος εἰς ϑυμὸν πέσῃ δύο. ἢ. 40, δ, 

ὅταν γὰρ ὀργᾷ δῆμος ἐς ϑυμὸν πεσών ΝΆΡοΥ 6097 ὅμοιος ε | ὥσπερ 
Βἰοθδοαβ | λάβρος] ΒΟΙΊΡΒΙ, λάβρον ΠῚ 698 αὐτῷ τις] ΒΥΌΠΟΚ, τις αὐτὸν 
Α8Β1,. τις αὑτὸν Β. τις αὐτὸν ταυῦ. ἴῃ τις αὑτὸν ἃ, τις αὐτῷ ΚΕ, τις 

αὐτῶ γ᾽ 6΄, τις αὐτὸς 5 698 5α. ἐχτείνοντι μὲν κάλων] ᾿ϑομοι ἐντείνοντι 

Βατὶρίᾶθ5, Οτθβέθβ, Ὁ 

" 
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κάλων ὑπείκοι καιρὸν εὐλαβούμενος, 

ἴσως ἂν ἐκπνεύσειεν" ἣν δ᾽ ἀνῇ πνοάς, το0 

τύχοις ἂν αὐτοῦ ῥαδίως ὅσον ϑέλεις. 

ἔνεστι δ᾽ οἶκτος, ἔνι δὲ καὶ ϑυμὸς μέγας, 
καραδοκοῦντι κτῆμα τιμιώτατον. 
ἐλθὼν δὲ Τυνδάρεών τέ σοι πειράσομαι 

πόλιν τὲ πεῖσαι τῷ λίαν χρῆσϑαι καλῶς. 10 

καὶ ναῦς γὰρ ἐνταϑεῖσα πρὸς βίαν ποδὶ 

ἔβαψεν, ἔστη δ᾽ αὖϑις, ἢν χαλᾷ πόδα. 
μισεῖ γὰρ ὃ ϑεὸς τὰς ἄγαν προϑυμίας. 

μισοῦσι δ᾽ ἀστοί" δεῖ δέ μ᾽ οὐκ ἄλλως λέγω" 

σῴξειν δὲ σοφία, μὴ βία τῶν κρεισσόνων. 110 

ἀλκῇ δέ σ᾽ οὐκ ἄν, ἧ σὺ δοξάζξεις ἴσως. 

σώσαιμ᾽ ἄν" οὐ γὰρ ῥάδιον λόγχῃ μιᾷ 
στῆσαι τρόπαια τῶν κακῶν ἅ δοι πάρα. 

οὐ γάρ ποτ᾽ Γάργους γαῖαν ἐς τὸ μαλϑακὸν 

προδηγόμεσϑα᾽ νῦν δ᾽ ἀναγκαίως ἔχει Τιῦ 
δούλοισιν εἶναι τοῖς σοφοῖσι τῆς τύχης. 

ΟΡ. ὦ πλὴν γυναικὸς εἵνεκα στρατηλατεῖν 
τἄλλ᾽ οὐδέν. ὦ κάκιστε τιμωρεῖν φίλοις. 

φεύγεις ἀποστραφείς με, τὰ δ᾽ ᾿Δγαμέμνονος 120 
ϑι 5 “ φροῦδ᾽; ἄφιλος ἦσϑ᾽ ἄρ᾽. ὦ πάτερ. πράσσων κακῶς. 

οἴμοι, προδέδομαι, κοὐκέτ᾽ εἰσὶν ἐλπίδες, 
ὅποι τραπόμενος ϑάνατον ᾿Αργείων φύγω" 

οὗτος γὰρ ἦν μοι καταφυγὴ σωτηρίας. 

μὲν χαλῶν Ἰ1ΌΥῚ, οἷν. Μρᾶ. 278, Ρ]αὺ. Ῥγοῦ. 888 4 | ὑπείκει 1, οὖ τησῦ. 
ἴῃ ὑπείκοι α΄, ἕποιτο ὅἴοὈ. ἢ. 46, ὅ 100 ἢν] Νδυοκ, ὅταν Ἰ1ὈΥῚ, ὅτε 
Κιγτοβμοῦ 101 τύχης .1, 102 ἔνεστιν οἶκτος α 1 ἔστι δὲ καὶ Εὶ 
104 τυνδάρεω Β΄, σοί τε [7] 5080]. γρ. ἐλϑὼν γὰρ ἐγώ σοι Τυνδάρεων 
πειράσομαι Τοῦ πόλει... τὸ Β, πόλιν... τῷ ὃ ] πεῖσαι] πείϑων ΥΥ 61}, 
ἔοντῦ. ϑέλγων | λεῖαν Α, λίαν 45 Το] ἔστησε (αὐ | χαλὰ Α | χαλᾷς πάλιν 
Ἠρυνθυάθῃη 109 αὐτοὶ Α, ἀστοὶ Α5 110 σώιξειν Βαθοῦ Α | κπρδειτ- 
τόνων [1 114 84. Ἄργους εἵνεκ᾽... προσηγόμεσϑ' ἄν Ἐ-. αα. Βομχηαῦ 
(προσηγόμεσϑ᾽ ἄν ἴάατα ϑομδοίου, [Ἄργους γ᾽ ἕνεκ᾽ ἂν... προσηγόμεσϑα 
Ἡρυτηδηη) | ἴἄργους] 5680]. γράφεται δὲ καὶ χωρὶς τοῦ σ, ἵν᾽ ἡ Ἄργου 
γαῖαν. ᾿Δ“ριστοφάνης δὲ μετὰ τοῦ 6] προσηγόμεϑα Η1, 114---ΚΑΙΨὁ ἀο]οεῦ 
θιη ον παι οτῶ. Θυα. ἢ 118 τἄλλα δ᾽ οὐδὲν 41,, ἴοτ. 
τἄλλ᾽ ἀδύνατ᾽ 121 ἄρ᾽ οτῃ. 8 Δ4α. ὃ 128 ὅποι 1,, ὅπῃ νο] ὅπη 
ΟΘ ΘΙ (οὔϊαιη ἢ 1724 σωτηρίας γρ. συμφορὰς 4, συμφορᾶς 86 780}. ὃ, 
σωτήριος 7, ἴον. τρικυμίας 
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ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε φίλτατον βροτῶν Ἰοῦ 
Πυλάδην δρόμῳ στείχοντα Φωκέων ἄπο, 

ἡδεῖαν ὄψιν" πιστὸς ἐν κακοῖς ἀνὴρ 

κρείσσων γαλήνης ναυτίλοισιν εἰσορᾶν. 

ΠΎΛΑΔΗΣ. 

ϑᾶσσον ἤ μὲ χρῆν προβαίνων ἱκόμην δι᾽ ἄστεως. 

σύλλογον πόλεως ἀκούσας, τὸν δ᾽ ἰδὼν αὐτὸς σαφῶς, 180 
ἐπὶ σὲ σύγγονόν τὲ τὴν σήν, ὡς κτενοῦντας αὐτίκα. 

τί τάδε; πῶς ἔχεις; τί πράσσεις, φίλταϑ᾽ ἡλίκων ἐμοὶ 
καὶ φίλων καὶ συγγενείας; πάντα γὰρ τάδ᾽ εἶ σύ μοι. 

ΟΡ. οἰχόμεσϑ'᾽, ὡς ἐν βραχεῖ δοι τἀμὰ δηλώσω κακά. 

ΠΥ͂. συγκατασκχάπτοις ἂν ἡμᾶς κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων. 188 

ΟΡ Μενέλεως κάκιστος ἔς μὲ καὶ κασιγνήτην ἐμήν. 

ΠΥ͂. εἰκότως. κακῆς γυναικὸς ἄνδρα γίγνεσϑαι κακόν. 

ΟΡ. ὥσπερ οὐκ ἐλϑὼν ἔμοιγε ταὐτὸν ἀπέδωκεν μολών. 

ΠΥ͂. ἡ γάρ ἐστιν ὡς ἀληϑῶς τήνδ᾽ ἀφιγμένος χϑόνα; 

ΟΡ. χρόνιος" ἀλλ᾽ ὅμως τάχιστα κακὸς ἐρωράϑη φίλοις. 140 

ΠΥ͂. καὶ δάμαρτα τὴν κακίστην ναυστολῶν ἐλήλυϑεν; 

ΟΡ, οὐκ ἐκεῖνος. ἀλλ᾽ ἐκείνη κεῖνον ἐνθάδ᾽ ἤγαγεν. 

ΠΥ. ποῦ ᾽στιν ἣ πλείστους ᾿4χαιῶν ὥλεσεν γυνὴ μία; 

ΟΡ, ἐν δόμοις ἐμοῖσιν, εἰ δὴ τούσδ᾽ ἐμοὺς καλεῖν χρεών. 
ΠΥ. σὺ δὲ τίνας λόγους ἔλεξας σοῦ κασιγνήτῳ πατρός; 14 

ΟΡ μή μ' ἰδεῖν ϑανόνϑ᾽ ὑπ’ ἀστῶν καὶ κασιγνήτην ἐμήν. 

ΠΥ͂. πρὸς ϑεῶν, τί πρὸς τάδ᾽ εἶπε; τόδε γὰρ εἰδέναι ϑέλω. 

ΟΡ. ηὐλαβεῖϑ'. ὃ τοῖς φίλοισι δρῶσιν οἵ κακοὶ φίλοι. 

ΠΥ͂. σκῆψιν ἐς ποίαν προβαένων; τοῦτο πάντ᾽ ἔχω μαϑών. 

ΟΡ οὗτος ἦλϑ᾽ ὃ τὰς ἀρίστας ϑυγατέρας σπείρας πατήρ. τῦο 

129 μὲ χρῆν Α, μ᾽ ἐχρῆν οδἰθι] [| προάστεος 4, δι’ ἄστεος οΘἰθΥ1 
180 τὸν δ᾽ εἶδον τησῦ. ἴῃ τόνδ᾽ ἰδὼν α,4, ἴον. εἶτ᾽ ἰδὸν 181 χτανοῦντας 

Ι τηὰαὺ. ἴῃ κχτενοῦντας ΒΚ 182 φιλτατ ἠλίκων 4, φίλτατ᾽ ἀνθρώπων, 
, ΟΥΏ1580 ἐμοί, Β 184 οἰχόμεϑ᾽ 48 | σοι οτι. 1, βαρρ]δνι ἰ | κακά] 
λόγῳ Νεδῦοκ 18ὅ συγκατασχάπτεις ἄρ᾽ Νδποϊκ 186 εἰς ᾽μὲ 4, εἰς 

. ἐμὲ οοὔθυι 181 εἰκὸς ὡς ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ (εἰκόϑ᾽ ὡς Βοϊββοηδ46), εἰκὸς ἦν 
Ἠρυτηδηη [ γίνεσϑαι ΒΟ, γενέσϑαι ταυῦ. ἴῃ γίνεσϑαι ἃ 188 ὥσπερ 
Α, ὅσπερ 45 | ἀπέδωχε α Ε' 140 χρόνιος οτη. 141 ναυστο- 

᾿ λήσων (ὦ 142 ἤγαγε Β 148 ὥλεσε ΒΕ α 144 δόμοισι τοῖς 
ἐμοῖσιν Οἱ 1411 τοῦτο γὰρ εἰδέναι ποϑῶ Β 148 εὐλαβεῖσϑ᾽ Β, 
εὐλαβεῖϑ᾽, εἴ οχ οἵ ἴποίο, ΟΘ΄, εὐλαβεῖσϑ'᾽ ταυῦ. ἴῃ ηὐλαβεῖϑ'᾽ α, εὐλαβεῖϑ᾽ 
οθίθυῖ | φίλοις Β΄, 149 ἐς Ηἴο 4 | μαϑεῖν 4, μαϑὼν βΌρθΙΒοΥ. εἶν Β 

τὸρ ἦλϑεν ΒΒ] σπείρας πατήρ] 5680]. γράφεται καὶ κεκτημένος 
Ὁ 
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ΠΥ͂. Τυνδάρεων λέγεις" ἴσως δ6δοι ϑυγατέρος ϑυμούμενος. 

ΟΡ αἰσθάνῃ. τὸ τοῦδε κῆδος μᾶλλον εἴλετ᾽ ἢ πατρός. 

ΠΥ͂. κοὐκ ἐτόλμησεν πόνων σῶν ἀντιλάξυσϑαι παρών; 

ΟΡ οὐ γὰρ αἰχμητὴς πέφυκεν, ἐν γυναιξὶ δ᾽ ἄλκιμος. 

ΠΥ͂. ἐν κακοῖς ἄρ᾽ εἶ μεγίστοις, καί σ᾽ ἀναγκαῖον ϑανεῖν. τοῦ 

ΟΡ. ψῆφον ἀμφ᾽ ἡμῶν πολίτας ἐπὶ φόνῳ ϑέσϑαι χρεών. 

ΠΥ͂. ἣ κρινεῖ τί χρῆμα; λέξον" διὰ φόβου γὰρ ἔρχομαι. | 

ΟΡ. ἢ ϑανεῖν ἣ ζῆν ὁ μῦϑος οὐ μακρὸς μακρῶν πέρι. 

ΠΥ͂. φεῦγέ νυν λιπὼν μέλαϑρα σὺν χκασιγνήτῃ σέϑεν. 

ΟΡ, οὐχ ὁρᾷς; φυλασσόμεσϑα φρουρίοισι πανταχῇ. τ00 

ΠΥ. εἶδον ἄστεως ἀγυιὰς τεύχεσιν πεφραγμένας. | 

ΟΡ. ὡσπερεὶ πόλις πρὸς ἐχϑρῶν σῶμα πυργηρούμεϑα. Ἷ 
ΠΥ͂. κἀμὲ νῦν ἐροῦ τί πάσχω" καὶ γὰρ αὐτὸς οἴχομαι. : 

ΟΡ, πρὸς τίνος; τοῦτ᾽ ἂν προσείη τοῖς ἐμοῖς κακοῖς κακόν. 

ΠΥ͂. Στρόφιος ἤλασέν μ’ ἀπ᾿ οἴκων φυγάδα ϑυμωϑεὶς 
πατήρ. τθῦ 

ΟΡ. ἴδιον ἢ κοινὸν πολίταις ἐπιφέρων ἔγκλημά τι; 

ΠΥ͂. ὅτι συνηράμην φόνον δοι μητρός. ἀνόσιον λέγων. 

ΟΡ. ὦ τάλας. ἔοικε καὶ σὲ τἀμὰ λυπήσειν καχά. 
ΠΥ. οὐχὶ Μενέλεω τρόποισι χρώμεϑ'᾽ " οἰστέον τάδε. 

ΟΡ. οὐ φοβῇ μή σ᾽ ργος ὥσπερ κἄμ᾽ ἀποκτεῖναι ϑέλῃ; ττὸ 
ΠΥ͂. οὐ προσήκομεν κολάξειν τοῖσδε. Φωκέων δὲ γῆ. 
ΟΡ. δεινὸν οὗ πολλοί, κακούργους ὅταν ἔχωσι προστάτας. 

ΠΥ͂. ἀλλ᾽ ὅταν χρηστοὺς λάβωσι, χρηστὰ βουλεύουσ᾽ ἀεί. 

161 ϑυγατέρας 4, ϑυγατέρος 4", ϑυγατέρος 1, 568 τέρος ἴῃ γᾶ8. 
501. ἰ, ϑυγατρὸς α΄ 1582 τὸ οτη. 1. τούτου δὲ Β 158 ἐτόλμησε ΟΝ 
τοῦ γὰρ 4| ἢ 6 ϑανεῖν] φϑάνειν Ηδπηϊρ τῦ6 ἀμφ᾽ Αασ΄', καϑ' 
ΒΗ, ὑπερϑ'᾽ 1, 181 κρίνει 4, κρινεῖ αϑ λέξον χρῆμα Β 188 μῦϑος. 
δ᾽ 44 Ὲ}1,, δ᾽ οτα. Β. ΡΟ, ἀεοϊονιῦ Βγθποκ 789 νῦν Α | μέλαϑρον Β 
100 φυλασσόμεϑα Α΄ | φρουρίοις πανταχῆ 4, φρουρίοις ἁπανταχῆ ΚΕ] 
φρουρίοισι (ι ἴῃ γ85.) δ ] πανταχοῦ ΒΒ, ἴοτὺ. πάντοϑεν 101 ἄστεως 
1,, ἄστεος οθἰουϊ [ ἀγυὰς Ε΄ | τεύχεσι ΕΘ Β (τεύχεσιν Ὁ) 162 ὥσπερ Β] 
ἐχϑρῶν] ἴον. ἀστῶν | σῶμα] ἴοτί. δῶμα | θΒγοι. πυργηρούμεϑα" ἐντὸς 
ἐσμὲν τῶν πύργων, οὐ τολμῶμεν ἐξιέναι. γράφεται δὲ πυργιούμεϑα (πυρ- 
γυρούμεϑα Ν᾽ ΔΙοΚοηδοτ) 1608---Τι ἀο]οὺ Α. Οὐ αθη ΡΥ τοῦ ἤλασσέ 
1,, ἤλασε ΒΕ Ο 1 ἀπ᾽ οἴκων οτα. Βὶ Βαρρ!ονιῦ ὃ | ϑυμωδεὶς 4, ϑυ- 
μωδεὶς 45 100 ἔγκληματι 4.8΄, ἔγχλημά τι 450 1017 συνῃράμην 
Α1} 1] σοι φόνον 46 110 ϑέλῃ γρ. βίαν Α ((. 6. ἀποκτείνῃ βία), ᾽ 
δ)έλῃ α, ον Βρουβου, αϑ, ϑέλει Εἰ, ϑέλοι 1, 111 προσῆκον μὲ Β. 
προσήκομεν ἢ 118 βουλεύωσ᾽ 1, | βουλεύουσι δή Ν1061}11, ἴον. βου- 

᾿ 

Ι 

ὦ 
λεύοιεν ἄν 
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ΟΡ, εἶεν. ἐς κοινὸν λέγειν χρή. ΠΥ. τίνος ἀναγκαίου πέρι; 
ΟΡ εἰ λέγοιμ᾽ ἀστοῖσιν ἐλθὼν ΠΥ. ὡς ἔδρασας ἔνδικα; Ττῦ 

ΟΡ, πατρὶ τιμωρῶν γ᾽ ἐμαυτοῦ. ΠΥ. μὴ οὐ λάβωσί σ᾽’ 
ἄσμενοι. 

ΟΡ, ἀλλ᾽ ὑποπτήξας σιωπῇ κατϑάνω; ΠΥ δειλὸν τόδε. 
ΟΡ, πῶς ἂν οὖν δρῴην; ΠΥ. ἔχεις τιν᾽, ἢν μένῃς, σωτηρίαν; 

ΟΡ. οὐκ ἔχω. ΠΥ. μολόντι δ᾽ ἐλπίς ἐστι σωϑῆναι κακῶν; 

ΟΡ εἰ τύχοι, γένοιτ᾽ ἄν. ΠΎῪ. οὐκοῦν τοῦτο χρεῖσσον ἢ 

μένειν. 180 

ΟΡ. ἀλλὰ δῆτ᾽ ἔλϑω. ΠΥ. ϑανὼν γοῦν ὧδε κάλλιον ϑανῇ. 
ΟΡ εὖ λέγεις" φεύγω τὸ δειλὸν τῇδε. ΠΥ͂. μᾶλλον ἢ 

. μένων. 188 

ΟΡ. καὶ τὸ πρᾶγμά γ᾽ ἔνδικόν μοι. ΠΥ. τὸ δοκεῖν εὔχου 

μόνον. 182 

ΟΡ. καί τις ἄν γέ μ᾽ οἰχτίδειε ΠΎ. μέγα γὰρ ηὑγένειά σου. 
ΟΡ. ϑάνατον ἀσχάλλων πατρῷον. ΠΥΎ. πάντα ταῦτ᾽ ἐν 

ὄμμασιν. 18 

ΟΡ. ἰτέον, ὡς ἄνανδρον ἀκλεῶς κατϑανεῖν. ΠΥ͂. αἰνῶ τάδε. 
ΟΡ, ἢ λέγωμεν οὖν ἀδελφῇ ταῦτ᾽ ἐμῇ; ΠΥ͂. μὴ πρὸς ϑεῶν. 
ΟΡ δάκρυα γοῦν γένοιτ᾽ ἄν. ΠΥ͂. οὐκοῦν οὗτος οἰωνὸς 

μέγας. 

ΟΡ. δηλαδὴ σιγᾶν ἄμεινον. ΠΥ͂. τῷ χρόνῳ δὲ κερδανεῖς. 

ΟΡ κεῖνό μοι μόνον πρόσαντες. ΠΥ. τί τόδε καινὸν αὖ 
λέγεις: 790 

Ρ μὴ ϑεαί μ᾽ οἴστρῳ κατάσχωσ᾽. ΠΥ͂. ἀλλὰ κηδεύσω σ᾽ ἐγώ. 
Ρ, δυσχερὲς ψαύειν νοσοῦντος ἀνδρός. ΠΥ. οὐκ ἔμοιγε σοῦ. 

.Ψῃ.." πασυσασιο μον μουν, 
τ ἔδρασας] ἔπραξας ΒΙ, 16 τιμωρῶν, ὦ οχ ὁ ἔδείο, ΒΒ] γ᾽ οῃι. 

ΠΌΥϊ, δἀάϊα1ὺ ΚΙΤΟΒΠΟΥΙ͂Σ οὐ οτι. 1101], βαρρίθυ Βυθηοκ ττῖ δεινὸν 
δὲ ΔῈ Τ{18---86 ποίαϑ8 Οτοθϑῦ. οι. 7 118 οὖν ἂν ΕἾ, μένεις Α, 

μένης 43, μείνῃς 1, 119 μολόντα γϑοθη οΥ68. ΠΌΤ] ΘΟΙΏΡ]Υ65 ] τον 
χβῆναι 8 181 χάλλιον ϑανεῖν 1 | γΘΙΒῸΒ Βιαβρθοῦαβ 182 γοδβὺ 188 
ὑταηβροβυῖῦ ΤῊ. Μοτο]] 182 πρᾶγμά γ᾽ τϑοθμ ἴον οΒ ΠΟΠΗᾺ]}1 ΠΟΥΪ, 
ρᾶγμ᾽ Ο 5, πρᾶγος 61], ἔοντί. πρᾶγμ᾽ ἐστ᾽ 1 τῷ δοκεῖν [., τὸ δὲ ἐ ΣΟ 

Βδγπθ5, σὺ τὸ δοκεῖν ἘΣ Εν να 188 καὶ μᾶλλον Π' αὶ 18: ΓᾺ ἔμ᾽ ΕἸ 
ἄν μ᾽ εἸὐ ξ  ΣΈΩΣ Ηδυιηδηη | οἰχτίσειεν ΕΟ 1 ἡὐγένεια α, ἡ εὐγένεια 
Ξούθου! | σον Β Ἰ8ῦ ἀσχάλων Β 5, ἀσχάλλων 1) ταῦϑ᾽ ΑΓ ὄμμασι Β 
ἴ80 κατϑανεῖν 17. τὸ κατϑανεῖν οοἰον | ΠΥ. οτι. 1, [ ἴοτί. τόδε 
ἴ87 λέγομεν Α | τοῦτ᾽ τοοοπέϊοτοβ 1101 7188 δάκρυά γ᾽ ἂν Β, δάκρυα 
γὰρ ἀποηγτηθβ 789 χρόνῳ γε Β, χρόνῳ γὰρ 190 καινὸν ἀγγέλλεις γϑ] 
ἐγγελεῖς γοορηξίογοβ τὶ 1791 ὕστρῳ Ο᾽ | κατάσχωσι Β, κατάσχωσιν ΟΘΥΘΥῚ 
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ΟΡ εὐλαβοῦ λύσσης μετασχεῖν τῆς ἐμῆς. ΠΎ. τόδ᾽ οὖν πω ἢ 

ΟΡ οὐκ ἄρ᾽ ὀχκνήσεις; ΠΥ͂. ὄκνος γὰρ τοῖς φίλοις κακὸν 

μέγα. ᾿ 
ΟΡ. ἕρπε νυν οἷαξ ποδός μοι. ΠΥ͂. φίλα γ᾽ ἔχων χκη- 

δεύματα. 798. 

ΟΡ, καί με πρὸς τύμβον πόρευσον πατρός. ΠΥ. ὡς τί δὴ τόδε; 

ΟΡ. ὥς νιν ἱκετεύδσω μὲ σῶσαι. ΠΥ. τό γε δίκαιον ὧδ᾽ ἔχει. 

ΟΡ, μητέρος δὲ μὴ εἰσίδοιμι μνῆμα. ΠΎ. πολεμία γὰρ ἦν. 
ἀλλ᾽ ἔπειγ᾽, ὡς μή σὲ πρόσϑε ψῆφος ᾿Δ4ργείων ἕλῃ. 

περιβαλὼν πλευροῖς ἐμοῖσι πλευρὰ νωχελῆ νόσῳ 800 

ὡς ἐγὼ δι’ ἄστεώς σε σμικρὰ φροντίζων ὄχλου 
οὐδὲν αἰσχυνθεὶς ὀχήσδω. ποῦ γὰρ ὧν δείξω φίλος, 

εἴ δὲ μὴ ᾽ν δειναῖσιν ὄντα συμφοραῖς ἐπαρκέσω :; 

ΟΡ τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, κτᾶσϑ'᾽ ἑταίρους, μὴ τὸ συγγενὲς μόνον" 
ὡς ἀνὴρ ὅστις τρόποισι συντακῇ, ϑυραῖος ὧν 80ὅ 

μυρίων κρείσσων ὁμαίμων ἀνδρὶ κεκτῆσϑαι φίλος. 

ΧΟ. ὃ μέγας ὄλβος ἅ τ᾽ ἀρετὰ Β.ΤΌΡΒ. 
μέγα φρονοῦσ᾽ ἀν᾽ ᾿Ελλάδα καὶ 
παρὰ Σιμουντίοις ὀχετοῖς 

πάλιν ἀνῆλϑ᾽ ἐξ εὐτυχίας ᾿᾽Δ4τρείδαις 810. 
πάλαι παλαιᾶς ἀπὸ συμφορᾶς δόμων, | ἐ 

ὁπότε χρυδείας ἔρις ἀρνὸς 

ἤλυϑε Τανταλίδαις 

οἰχτρότατα ϑοινάματα καὶ 

7198 ἀο]οὺ ὕβομο 794 φίλοισι 7 19 νυν" Μομκ, νῦν ΠΝ 
φίλ᾽ ἔχων 6 796 ὡς τί δὴ τόδε γρ. τί τοῦτο εἴρηκας Α 1017 ἱκε- | 
τεύσωμεν σῶσαι 6' | τὸ δὲ Β 198 μητρὸς 4α 5, μῷς ΕἼ δὲ οτι. α, 5888 
Ἰθιησηδ, 5010]. μος δὲ μηδ᾽ | μὴ εἰσίδοιμι] Ε΄. αα. ἐμ ξρις μηδ᾽ (μήξι Β΄ 
ἴδοιμι Ἰ1ΌΥ1 [ ΠΥ͂. οτα. 4, δἀά. 452 799 ἔπειγ᾽] ἔλ᾽ ΒΒ, ΒΌΡουβου. ἔλαυνε 
οὐ γρ. ἔπειγε ὃ 800 πλευρὰν ΒΙῚΙ͂, | νόσον ταυῦ. ἴῃ νόσω [ἴ, . 
801 ἄστεως 1,, ἄστεός Β, 568 εός 5ογ. ὃ, ἄστεος οδἰδυϊ (οὐϊατα ἢ [ἡ 
μικρὰ ΠΕ 802 πῆ γὰρ 11, 808 μὴ ᾽ν Ε΄, μ᾽ ἦν α, μὴ οθἰθτϊ ᾿ 
8041. ὍΤ᾽ Ὁ: 4. 8Π0. 1" 806 εἷς ἀνὴρ ῬΑΪ]ΘΥ, οἷν. Ιρῃ. Α. 1894 
συντακεῖ ΒΒ 806 ὁμαίμων Ο, ὁμαιμόνων δα 8 808 γρ. καὶ μεγαλο- 
φρονοῦσι τοῖς ἀτρείδαις ἴῃ τχᾶγρ. ὃ 810 ἐς δυστυχίας ΒεΥΙρκ (πϑ] πη. 
δυστυχίαν) [| ἀτρείδαις (ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὧν τὴ. 2) ὦ 811 πάλιν Ἠδτύαπρ' 
812 χρυσείας] Ῥούβοη, χρυσέας Α4α Π 8, χρυσοῦς Β 5868 οὖς ἴῃ τΆΒ, 807. Ἡ 
οὐ χρυσέας ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὃ 818 τανταλίδαισιν 1, 818 5α. ἔοτύ. ἤνυσε, 
(51. 9240008) Τανταλίδαις οἰκτρότατ᾽ ἐς ] ϑοινάματα (η ΒΌΡΘΙ ὦ 50Υ. μ "Ἵ" 
ν6]. 2) α, ϑοινήματα 1, Ϊ 
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᾿ , μ : σφάγια γενναίων τεκέων" 816 
, ὅϑεν φόνῳ φόνος ἐξαμεί. 

βων δι’ αἵματος οὐ προλεί- 

Ι πει δισσοῖσιν ᾿Ατρείδαις. 

τὸ καλὸν οὐ καλόν, τοκέων ΔΗ ὐἸβύγυ. 
' πυριγενεῖ τεμεῖν παλάμαᾳ 820 

χοόα" μελάνδετον δὲ φόνῳ 
ξίφος ἐς αὐγὰς ἀελίοιο δεῖξαι, 

' τόδ᾽ αὖ κακούργων ἀσέβεια μαινόλις 

κακοφρόνων τ᾽ ἀνδρῶν παράνοια. 

ϑανάτου γὰρ ἀμφὶ φόβῳ 820 
Τυνδαρὶς ἰάχηδε τάλαι- 
να᾿ τέκνον, οὐ τολμᾷς ὅσια 
κτείνων σὰν ματέρα, μὴ πατρῴ- 

αν τιμῶν χάριν ἐξανά- 

ψῃ δύσκλειαν ἐς αἰεί. 880 

τίς νόσος ἢ τίνα δάκρυα καὶ 
τίς ἔλεος μείζων κατὰ γᾶν 

ἢ ματροκτόνον αἷμα χειρὶ ϑέσϑαι; 
οἷον ἔργον τελέσας 
βεβάκχευται μανίαις, 88 

Εὐμενίσιν ϑήραμα φόνῳ. 

δρομάσι δινεύων βλεφάροις 

᾿Δγαμεμνόνιος παῖς. 

ὦ μέλεος. ματρὸς ὅτε μ 

81ὅ τέκνων [,, τεκέων 816 ὅϑεν οτι. ΜΚ’, ἔνϑεν ΤΥΙΟΙΙΠΙὰΒ ᾿ 
Ι ἀμείβων 1, 816 5ᾳ. ἰοτύ. ἔνϑεν δ᾽ αἴματος ἐξαμείβων οἴκους φόνος 
Οὐ προλείπειε 818 δισσοῖς α 819 τεκέων 4α 820 τεμεῖν] ΡΟΥΒΟΠ, 
, τέμνειν Ἰ1ΌΥ] | παλάμια ΒΒ, 821 χρόαι αὖ νἱἀοίαν Α | δὲ οτι. 4 
822 ἐς 1, εἰς οοἰθὶ 828 τόδ᾽ αὖ κακούργων] ΥΥ6Ι], τὸ δ᾽ αὖ κακουρ- 
᾿ γεῖν Π10τ] | μαινόλις] Ῥογβοι οὐ Ηδυτηδημ, μεγάληι γρ. ποικίλα 4, μεγάλη 
᾿ φδξουῖ 82ὅ ϑάνατον Βὶ ϑανάτου ἢ, δεινὰ ΚιντοΒΠΟΗ͂  φόβω εχ φόνω 
, ἴδοιῦ Φ' 828 κτείνων, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὅρα, Εἰ σὰν ἀο]οὺ Ἠαγτίαπρ 880 ἀεί 
Οϑ 881 καὶ] ἢ 6 882 γᾶν (η ϑΌΡΘΙΒΟΥ. τη. 2) ὦ, γαῖαν Β 

᾿ 888 χειρὶ α1,, χερὶ οοἰθυ! | χειρὶ δεῦσαι Ἐ΄. ὅτ. Βομτηαῦ, ἔογῦ. χειρὲ 
᾿ δρέπεσϑαι 884 οἷον οἷον 4.Β | ἔργον 6Χ ἄργος αὖ να. ἔδοΐαχα ἴῃ Οὐ 
, 888 ἐχβεβάκχευται Ἠδηηδπμ 886 Εὐμενίσιν) ϑ616]6ν, εὐμενίσι Ο 5' 
᾿ 888 ἀγαμεμνόνειος Ε΄, ἀγαμέμνονος 1, οὔ κ᾿ 6] δι ᾿πύρυ ν οὖ ος θδᾶβο Οἵ 

ἰ 



40 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

χουσεοπηνήτων φαρέων. 840. 

μαστὸν ὑπερτέλλοντ᾽ ἐσιδὼν 

σφάγιον ἔϑετο ματέρα, πατρῴ- 

ὧν παϑέων ἀμοιβάν. 

ΗΛΈΕΚΤΡΑ. 

γυναῖκες, οὔ που τῶνδ᾽ ἀφώρμηται δόμων 

τλήμων Ὀρέστης ϑεομανεῖ λύσσῃ δαμείς; 84ὅ 
ΧΟ. ἥκιστα" πρὸς δ᾽ ᾿Ζργεῖον οἴχεται λεών, 

ψυχῆς ἀγῶνα τὸν προκείμενον πέρι 

δώσων. ἐν ᾧ ζῆν ἢ ϑανεῖν ὑμᾶς χρεών. 

ΗΖ. οἴμοι᾽ τί χρῆμ᾽ ἔδρασε; τίς δ᾽ ἔπεισέ νιν; 
ΧΟ. Πυλάδης" ἔοικε δ᾽ οὐ μακρὰν ὅδ᾽ ἄγγελος 860 

λέξειν τὰ κεῖϑεν σοῦ κασιγνήτου πέρι. 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

ὦ τλῆμον, ὦ δύστηνε τοῦ στρατηλάτου 
᾿Δγαμέμνονος παῖ, πότνι᾽ ᾿Ηλέκτρα, λόγους 

ἄκουσον οὕς δοι δυστυχεῖς ἥκω φέρων. 

ΗΖ. αἰαῖ, διοιχόμεσϑα᾽ δῆλος εἶ λόγῳ. 8δὅ 
[κακῶν γὰρ ἥκεις, ὡς ἔοικεν, ἄγγελος]. 

ΑΓ. ψήφῳ Πελασγῶν σὸν κασίγνητον ϑανεῖν 

καὶ σ᾽, ὦ τάλαιν᾽, ἔδοξε τῇδ᾽ ἐν ἡμέρα. 
ΗΖ. οἴμοι" προσῆλϑεν ἐλπίς, ἣν φοβουμένη 

πάλαι τὸ μέλλον ἐξετηκόμην γόοις. 860. 

ἀτὰρ τίς ἁγών. τίνες ἐν ᾿Δργείοις λόγοι 

840 χρυσεοπηνήτων Α, χρυσεοπηνΐτων Α45α8, χρυσεοπηνίτων Ε΄ 
χρυσοπηνήτων Ἡθγηδθηη 841 εἰσιδὼν α΄, ἰδὼν θη 842 μητέρα Β΄ 
564 μη ἴῃ τῶβ. 8601. ὦ, ἔοτύ. ἀϑθπάθη 848 πενϑέων τοοδπῦθβ ποηπα] 
ἀμοιβὰν (ὴν ϑ5ΌΡΘΙΒοΙ. τὰ. 29) ὦ 844 οὔ] Ηδηιηδημ, ἤ νϑὶ ἦ 1ἰυὶ  ἀφόρ- 
μηται Β' ὁοΟΥΥ. ὃ 846 δ᾽ οτῃ. 7. | ἀργείων Ε΄ 841 πέρι] ον. δραμεῖν, 
γοΥθιι 848 6χ ΚΙΤΟΏΠΒΟΙΗ οοπΙθούαγαω ἀο]οίο, οἷν. ΟἸσιβῦ. ραῦ. 416 οὐ 442 
ψυχῆς ἀγῶνα τὸν προκείμενον περὶ δραμούμενον (τρέχοντο) 848 ὑμᾶς 
(ὗ 1ῃ τΆ8. 801. τὴ. 8) Β 849 ἔπεισε, α ΘΧ γ᾽ αὖ νἱάᾶ. ἔδοῖο, α 
860 ἔοικεν ΗΠ 802 τλήμων Α | νϑογηϑατη ἀο]οῦ ῬϑΊΘΥ 808 πότν᾽ Εὶ 

804 δυστυχεῖς (υστυχεὶς ΥΘ807, τὴ. 2) 4 8δῦ διοιχόμεϑα 6 | λόγω, 

ν Ῥοϑὺ ὠ γ6] ἀο]θίο νϑὶ οἱαΐο, 1, 806 ἔοικας Βι, ἔοικεν οοὐθυ! οὗ 
ΟΠ νιδύ. ραῦ. 161 | ἄγγελος (ος ΥΘΒΟΥ. τη. 2) Α [γϑύβατη ἀθ]ονῦ Βγαποκ. 
0 πελασγῶν, ὥ οΧ ὁ ἴδαοίο, 4 801 ἁγών] Ῥούϑοηῃ (ὡγών ἨθαΐΠ), 
ἀγών ἸἴθΥὶ | τίνες ἀργείων Εἰ οὐ ἀσπαῦυθ ροϑὺ τίνες ΘΒ. ΘΥΔΒῚΒ ὦ 
7 Υ 
ἐν ΟἸΏ. (( 
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καϑεῖλον ἡμᾶς κἀπεκύρωσαν ϑανεῖν ; 

λέγ᾽, ὦ γεραιέ" πότερα λευσίμῳ χερὶ 
ἢ διὰ σιδήρου πνεῦμ᾽ ἀπορρῆξαί μὲ χρή, 

κοινὰς ἀδελφῷ συμφορὰς κεκτημένην; 80ῦ 

ΑΓΓ. ἐτύγχανον μὲν ἀγρόϑεν πυλῶν ἔσω 

βαίνων, πυϑέσϑαι δεόμενος τά τ᾽ ἀμφὶ σοῦ 
τά τ᾿ ἀμφ᾽ Ὀρέστου" σῷ γὰρ εὔνοιαν πατρὶ 

αἰεί ποτ᾽ εἶχον, καί μ’ ἔφερβε σὸς δόμος 
πένητα μέν. χρῆσϑαι δὲ γενναῖον φίλοις. 810 

ὁρῶ δ᾽ ὄχλον στείχοντα καὶ ϑάσσοντ᾽ ἄκραν, 
οὗ φασι πρῶτον ΖΙαναὸν Αἰγύπτῳ δίκας 
διδόντ᾽ ἀϑροῖσαι λαὸν ἐς κοινὰς ἕδρας. 

ἀστῶν δὲ δή τιν᾽ ἠρόμην ἄϑροισμ᾽ ἰδών" 
τί καινὸν άργει; μῶν τι πολεμίων πάρα 8Ττὅ 

ἄγγελμ᾽ ἀνεπτέρωκε Ζίαναϊδῶν πόλιν; 
ὃ δ᾽ εἶπ᾽ Ὀρέστην κεῖνον οὐχ δρᾷς πέλας 
στείχοντ᾽, ἀγῶνα ϑανάσιμον δραμούμενον ; 

ὁρῶ δ᾽ ἄελπτον φάσμ᾽, ὃ μήποτ᾽ ὥφελον, 
Πυλάδην τε καὶ σὸν σύγγονον στείχονθ᾽ ὁμοῦ, ε80 

τὸν μὲν κατηφῆ καὶ παρειμένον νόσῳ. 

τὸν δ᾽ ὥστ᾽ ἀδελφὸν ἴσα φίλῳ λυπούμενον, 
νόσημα κηδεύοντα παιδαγωγίᾳ. 

ἐπεὶ δὲ πλήρης ἐγένετ᾽ ᾿Δργείων ὄχλος. 

β κῆρυξ ἀναστὰς εἶπε᾽ τίς χρήζει λέγειν, 880 
᾿ πότερον Ὀρέστην κατϑανεῖν ἢ μὴ χρεὼν 

μητροχτονοῦντα; κἀπὶ τῷδ᾽ ἀνίσταται 
' Ταλθύβιος, ὃς σῷ πατρὶ συνεπόρϑει Φρύγας. 

ἐλεξε δ᾽ ὑπὸ τοῖς δυναμένοισιν ὧν ἀεὶ 

διχόμυϑα. πατέρα μὲν σὸν ἐχπαγλούμενος. 890 

σὸν δ᾽ οὐκ ἐπαινῶν σύγγονον, καλοὺς κακοὺς 

λόγους ἑλίσσων, ὅτι καϑισταίη νόμους 

-- 

804 χρὴ Β, δεῖ οοἰογ!ὶ 86 συμφορὰς ἀδελφῷ 17, κεκτημένη Α 
469 ἀεὶ 100] 812 φασὶ (ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 5610]. φησὶ) Α 87 τί οτα. 4 
. 870 ἀνεπτέρωκε, κ αχ σ ἴποῖο, 6, ἀνεπτέρωκεν α | πόλιν γρ. ὄχλον Α 
19 ἄελπον Α | ϑαῦμ᾽ Β 880 πυλάδην δὲ 1, 882 φίλον Α 
84. γένετ᾽ Εὶ 888 συνεπόρϑη φρύγας Β' (τοὺς τρώας ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὁ) 
889 τοῖς οἵη. Φ7, τῇ. τθο. βυρρίθνι | δυναμένοις Οὐ 891 καλοὺς] 
Ἰαυΐαηρ, καλοῖς ΠΡΥῚ 
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ἐς τοὺς τεχόντας οὐ καλούς" τὸ δ᾽ ὄμμ᾽ ἀεὶ 

φαιδρωπὸν ἐδίδου τοῖσιν 4ἰγίσϑου φίλοις. 

τὸ γὰρ γένος τοιοῦτον᾽ ἐπὶ τὸν εὐτυχῆ 59 

πηδῶσ᾽ ἀεὶ κήρυκες" ὅδε δ᾽ αὐτοῖς φίλος, 
ὃς ἂν δύνηται πόλεος ἔν τ᾽ ἀρχαῖσιν ἧ. 
ἐπὶ τῷδε δ᾽ ἠγόρευε Διομήδης ἄναξ. 

οὗτος κτανεῖν μὲν οὔτε σ᾽ οὔτε σύγγονον 

εἴα, φυγῇ δὲ ζημιοῦντας εὐσεβεῖν. 900 
ἐπερρόϑησαν δ᾽ οἱ μὲν ὡς καλῶς λέγοι, 
οἱ δ᾽ οὐκ ἐπήνουν. κἀπὶ τῷδ᾽ ἀνίσταται 
ἀνήρ τις ἀϑυρόγλωσσος, ἰσχύων ϑράσει, 

᾿Δργεῖος οὐκ ᾿4ργεῖος, ἠναγκασμένος, 
ϑορύβῳ τε πίσυνος κἀμαϑεῖ παρρησία, 90ὅ 

πιϑανὸς ἔτ᾽ ἀστοὺς περιβαλεῖν κακῷ τινι" 
[ὅταν γὰρ ἡδύς τις λόγοις φρονῶν κακῶς 

πείϑῃ τὸ πλῆϑος. τῇ πόλει κακὸν μέγα" 

ὅσοι δὲ σὺν νῷ χρηστὰ βουλεύουσ᾽ ἀεί, 
κἂν μὴ παραυτίκ᾽, αὖϑίς εἰσι χρήσιμοι 910 
πόλει. ϑεᾶσϑαι δ᾽ ὧδε χρὴ τὸν προστάτην 
ἰδόνϑ᾽ - ὅμοιον γὰρ τὸ χρῆμα γίγνεται 

τῷ τοὺς λόγους λέγοντι καὶ τιμωμένῳ.] 

ὃς εἶπ᾽ Ὀρέστην καὶ σ᾽ ἀποκτεῖναι πέτροις 
βάλλοντας" ὑπὸ δ᾽ ἔτεινε Τυνδάρεως λόγους 91ὅ 

[τῷ σφὼ κατακτείνοντι τοιούτους λέγειν. 

ἄλλος δ᾽ ἀναστὰς ἔλεγε τῷδ᾽ ἐναντία, 

898 ἐς] εἰ Α, εἰς 42 89ὅ- 97 ἀο]οῦ Πιπᾶάου 896 ὕὅδαυτοῖς τ 
αὐτοῖσι α΄, 891 πόλεος Α4α Ε, πόλεως α3 8, πλεῖστον Ε΄. αα. ϑομπηαῦ, 

ἔν τε 1, 898 τῷδ᾽ ἠγόρευε 1, ἠγόρευσε Β 899 σ᾽ οὐδὴῆ᾽ 4 
900 εἴαν ὦ 901 λαοὶ δ᾽ ἐπερρόϑησαν α,. οἷν. Ηθο. δ88 | δ᾽ ρῥγϑρίοῦ 
α1, οτὰ. 4.1, βαρρὶονιῦ 43 λέγει Β1,, λέγοι ὃ 902 ἐπὶ δὲ τῷδ᾽ Β 
905 κἀμαϑῆ 1, 906 πιϑανὸς ὥστ᾽ 17,. ἱκανὸς ἔτ᾽ ἨδΙτηδοοίῃ | ἀστοὺς} 
γδ]οκοηδοι, αὐτοὺς Ἰ1ΌΥῚ 9071---918 ἀρ]ονιὺ ΚΙτΟΒΒΟΙ (918 οἰθοθγαῦ 
ἨοΥΙΉ8 ΠΗ, 904. 18 Ηατγύπηρ, 912 5ᾳ. Νδαοὶς ἀο]θνογαῦ, Βρασ8 δααιῦ 900 
Πιπάο γί, 907-10 Βεαρϑὺ δον. ἢ. 46, ὅ) 907 ἡδύς εἰρῖ Μαβρτᾶνο, ἡδὺς 
τοῖς πὰ 909 συνῷ Α, σὺν νῷ 45 911 5α. τὸν προστάτας κρίνονϑ᾽ 

Ἠριπηβοοίῃ 912 ὅμοιον ΘΧ ὁμοῖσιν αὖ γ᾽. ΟΟΥΥ. 43, ὁμοῖον αϑ Ι γί-. 
νεται Β' 918 χαὶ τιμωμένῳ] τῷ τ᾽ ἰωμένῳ Βεαϊοῖς (χερί τ᾽ ἰωμένῳ 
Μυβρυανο) 914 ἀποκτείνειν Β, ἀποκτεῖναι ὃ, ἀποκτενεῖν 1, 91 δὲ 4 
910 κατακχτείναντι Β΄1,, κατακτείνοντι ὁ ἴπ τῶ. Βουιρίο 6' | τοιούτους 
6Χ τοιοῦτος ἴδοιῦ Α | νϑύβϑασῃ ἀθ]θνιῦ ὙΥ 61] Ι 
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μορφῇ μὲν οὐκ εὐωπός, ἀνδρεῖος δ᾽ ἀνήρ. 
ὀλιγάκις ἄστυ κἀγορᾶς χραίνων κύκλον, 

αὐτουργός, οἵπερ καὶ μόνοι σῴζουσι γῆν, 920 

| ξυνετὸς δέ, χωρεῖν ὁμόσε τοῖς λόγοις ϑέλων. 
ἀκέραιος, ἀνεπίπληκτον ἠσκηκὼς βίον᾽ 

ὃς εἶπ᾽ Ὀρέστην παῖδα τὸν ᾿Δγαμέμνονος 

στεφανοῦν, ὃς ἠθέλησε τιμωρεῖν πατρί, 

κακὴν γυναῖκα κἄϑεον κατακτανών. 92 

᾿ ἣ κεῖν᾽ ἀφήρει. μήϑ᾽ ὁπλίζεσϑαι χέρα 

μήτε στρατεύειν ἐκλιπόντα δώματα. 

εἰ τἄνδον οἰκουρήμαϑ᾽ οἵ λελειμμένοι 

φϑεροῦσιν. ἀνδρῶν εὔνιδας λωβώμενοι. 

καὶ τοῖς γε χρηστοῖς εὖ λέγειν ἐφαίνετο, 980 

κοὐδεὶς ἔτ᾽ εἶπε. σὺς δ᾽ ἐπῆλϑε σύγγονος, 
ἔλεξε δ᾽. ὦ γῆν Ἰνάχου κεκτημένοι, 

| [πάλαι Πελασγοί, ΖΙαναΐδαι δεύτερον .] 

ὑμῖν ἀμύνων οὐδὲν ἧσσον ἢ πατρὶ 
ἔχτεινα μητέρ᾽. εἰ γὰρ ἀρσένων φόνος 988 
ἔσται γυναιξὶν ὅσιος, οὐ φϑάνοιτ᾽ ἔτ᾽ ἂν 
ϑνήσκοντες, ἢ γυναιξὶ δουλεύειν χρεών᾽ 

[τοὐναντίον δὲ δράσετ᾽ ἢ δρᾶσαι χρεών. 
νῦν μὲν γὰρ ἡ προδοῦσα λέκτρ᾽ ἐμοῦ πατρὸς 

τέϑνηκεν᾽ εἰ δὲ δὴ κατακτενεῖτέ με, 940 

ὁ νόμος ἀνεῖται. κοὐὺ φϑάνοι ϑνήσκων τις ἄν᾽ 

ὡς τῆς γε τόλμης οὐ σπάνις γενήσεται]. 

' ἀλλ᾽ οὐκ ἔπειϑ᾽ ὅμιλον, εὖ δοκῶν λέγειν. 
' νικᾷ δ᾽ ἐκεῖνος ὃ κακὸς ἐν πλήϑει χερῶν, 

ὃς ἠγόρευε σύγγονον δέ τε κτανεῖν. 94 

' 
᾿ 918 εὐωπὸς οὖ ἴῃ τηδῖρ. γρ. οὐκ εὔωπτος τουτέστιν οὐκ εὐειδής α 
919 ἀγοραῖς Β, κἀγορᾶε Ὁ 921 ἴοτύ. ὁμόσε δ᾽ οὐ λόγοις 922 ἀκπέ- 
'ραιον 5' | ἀνεπίπληχτον ταυῦ. ἴῃ ἀνεπίπλεκτον α, ἀνεπίληπτον τΘΟΘΗ ]ΟΥΘΒ 
ἼΟΥΙ, ον. ἩΘβυοΗ. ἀνεπίληπτον᾽ ἄμεμπτον, ἀκατάγνωστον | ἐσχηκὼς Β΄ 
9260 ὑφήρει 1, ] χέρας Β 929 φϑεροῦσιν] 5οΥ1ρ81, φϑείρουσιν [1ὈΥῚ 

1981 κοὐδεὶς δ᾽ Β Ι| ἐπῆλϑε ἴῃ τῶβ. βου. 1ὀ 988 δαναοὶ δὲ 6', δαναΐδαν 
δὲ γϑοθῃθίουθβ ὨΟΠΩᾺΠΠ Ι νϑυβῦτη ἀο]ονιὺ Μυβρτᾶνθ 936 φϑάνοιτε 
"τὰν Α͵, φϑάνοιτέ τ᾽ ἂν ΒΗ 938---942 ἀο]δνὶ (938 οὐ 941 ἴδτη 

Ὁ. ΘΟΠΘΒΚΙ, 938--941 ὙΥ611] βυβρθοῦοβ Βϑθυ 0) 9388 δράσατ᾽ [1 
940 δεῖ Β, δὴ ὃ] καταχτενεῖτε Β, καταχτανεῖτε οοἰο}] 941 ὁ οπι. 1] 

φϑάνει Β 9944 χερῶν] 5οτγρδῖ, λέγων ΠὀὈὺγΪ 946 ἠγόρευσε Β δ' 
᾿ 

᾿ 
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μόλις δ᾽ ἔπεισε μὴ πετρούμενος ϑανεῖν ᾿ 
τλήμων Ὀρέστης αὐτόχειρι δὲ σφαγῇ 

ὑπέσχετ᾽ ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ λείψειν βίον 
σὺν σοί. πορεύει δ᾽ αὐτὸν ἐκκλήτων ἄπο ᾿ 
Πυλάδης δακρύων" σὺν δ᾽ ὁμαρτοῦσιν φίλοι 950 

κλαίοντες, οἰκτείροντες᾽ ἔρχεται δέ δοι 

πικρὸν ϑέαμα καὶ πρόσοψις ἀϑλία. 

ἀλλ᾽ εὐτρέπιξε φάσγαν᾽ ἢ βρόχον δέρῃ" β 
ὡς δεῖ λιπεῖν σὲ φέγγος᾽ ηὑγένεια δὲ 

οὐδέν σ᾽ ἐπωφέλησεν, οὐδ᾽ ὁ Πύϑιος 9δὅ 
τρίποδα καϑίζων Φοῖβος. ἀλλ᾽ ἀπώλεσεν. 

[ΧΟ. ὦ δυστάλαινα παρϑέν᾽, ὡς ξυνηρεφὲς 

πρόσωπον εἰς γῆν σὸν βαλοῦσ᾽ ἄφϑογγος εἶ. 
ὡς εἰς στεναγμοὺς καὶ γόους δραμουμένη.] 

ΗΔ. κατάρχομαι στεναγμόν, ὦ Πελασγία, ΒΙΤΟΡῃ. φθ0 
τιϑεῖσα λευκὸν ὄνυχα διὰ παρηίδων., 

αἱματηρὸν ἄταν. 

κτύπον τὲ κρατός, ὃν ἔλαχ᾽ ἁ κατὰ χϑονὸς 

νερτέρων Περσέφασσα καλλέπαις ϑεά. 
ἀχείτω δὲ γᾶ Κυκλωπία, 90δ, 
σίδαρον ἐπὶ κάρα τιϑεῖσα κούριμον. ὃ 

πήματ᾽ οἴκων. } 
ἔλεγος ἔλεγος ὅδ᾽ ἔρχεται 
τῶν ϑανουμένων ὕπερ. 

Ψ Ὁ στρατηλατᾶν Ελλάδος ποτ᾽ ὄντων. 970 

946 πετρούμενος Α., πετρουμένους Β, πετρουμένους ΟοΟἰΘΥ1 (Θἔϊατα δ) 
960 ὁμαρτοῦσι 4ΑΒ58 908 εὐπρέπιξε 4, εὐτρέπιξε 4Ξ 984 λυπεῖν 

1, [ 5080]. γρ. ὡς οὔ σ᾽ ὁρᾶν δεῖ φέγγος | εὐγένεια Β 985 50}0} 
γρ. οὐδέν σε ὠφέλησεν (ρογυϊποὺ πᾶθὸ τηὐουργθίαθιο δα ὁ Πύϑιος) 
οὔθ τρίποδος οὔτ---ὅ9. 50}0]. ἐν ἐνίοις δὲ οὐ φέρονται οἱ τρεῖς 
στίχοι οὗτοι. πῶς γὰρ οὐκ ἔμελλε στυγνάξειν 909 ὡς εἰ 4 96860--Ἔϑ1ι 
ὁΒοτο ὑχθαϊ 811] 0960 στεναγμόν τϑοθηύονθβ 1011, στεναγμῶν Οϑ 
9601 λευκῶν Ἠδιύθηςσ 962 ἄταν Α, 568 ν ἴῃ 188. 801. 45 908 ἁ 4; 
ἡ ΒΌΡΟΥΒΟΥ, 45, ἡ 1), 961 περσέφασα {7 καλλίπαις γρ. καλῆ παῖς Α4. 
οἵτ. 5680]. γράφεται δὲ τὸ καλλίπαις καὶ καλὴ παῖς  Περσέφασσα ἀθἰθῦ 
Μυβργανθ, νερτέρων καλλίπαις ἄνασσα Ἠρδίτιβοοίῃ 960 ἀχείτω] ΒουΊρ8,. 
ἰαχείτω Ἰ10τὶ 1 κυκλωπεία Β΄ 966 κάρα] κράτα Β, κρᾶτα « Ε], 967 πήματ᾽ 
οἴκων) Μυβργανο, τῶν ἀτρειδᾶν (ἀτρειδῶν α 5) πήματα (πήματ᾽ 8) οἴκων, 
() 5, πήματ᾽ οἴκων τῶν ἀτρειδῶν 8111 1107] 968 ἔλεγος ἔλεγος] Ε΄. Μαῖχ,, 
ἔλεος ἔλεος 110γἱ] 970 στρατηλατᾶν Α Β (ω βαροτγδοι. ἢ), στρατηλατῶν α Ε8΄. 
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βέβακε γὰρ βέβακεν. οἴχεται τέκνων ΘῊ ΒΟΥ. 

πρόπασα γέννα Πέλοπος ὅ τ᾽ ἐπὶ μακαρίοις 
ξηλωτὸς ὥν ποτ᾽ οἶκος" 

φϑόνος νιν εἷλε ϑεόϑεν, ἅ τε δυδμενὴς 
φοινία ψῆφος ἐν πολίταις. οἵ 

ἰώ, πανδάκρυτ᾽ ἐφαμέρων 

ἔϑνη πολύπονα, λεύσσεϑ'᾽. ὡς παρ᾽ ἐλπίδας 
μοῖρα βαίνει. 

ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἀμείβεται 

πήματ᾽ ἐν χρόνῳ μακρῷ᾽ 980 
βροτῶν δ᾽ ὁ πᾶς ἀστάϑμητος αἰών. 

δι 

μόλοιμι τὰν οὐρανοῦ 

μέσον χϑονός τὲ κρεμαμέναν [αἰωρήμασι 

β πέτραν] ἁλύσεσι χρυσέαισι [φερομέναν 

β δίναισι) βῶλον ἐξ Ὀλύμπου. 

ἵν᾽ ἐν ϑρήνοισιν ἀναβοάσω 

γέροντι πατρὶ Ταντάλῳ ϑ8 
ὃς ἔτεκεν ἔτεκε γενέτορας ἐμέϑεν δόμων, 
οἱ κατεῖδον ἄτας, 

ποτανὸν μὲν δίωγμα πώλων 

τεϑριπποβάμονι στόλῳ Πέλοψ ὅτε 

πελάγεσι διεδίρρευσε,. Μυρτίλου φόνον 990 

δικὼν ἐς οἶδμα πόντου. 
λευκοκύμοσιν 

911 βέβακεν γὰρ 1, 918 ξῆλος ὦν ποτ᾽ οἴκοις Μαθρταγθ 9174 νιν 
1. Β' Βυρρ!ονιὺ ὃ | εἶλε ουι. 1, δᾶὰᾶ. ὦ οτῦ φοινία 6΄, φονία οθίογϊ 
ονεία Β) 916 ἐώ] βουῖρβὶ, ἰὼ ἰῴ ἰῦτὶ, ἰὼ, ὦ (οὖ 96 ἰαχείτω) 
τὐὰηρ οΤ1 λεύσεϑ᾽ α«Β 8 9719 ἕτερος] Ῥογύβομ, ἑτέροις [100] 
1 ϑνητῶν δ᾽ Β 988 τε κρεμαμέναν] 5ΟΥ051 (τε ἴᾶτὴ ΗθΥτη8ΠῈ 1η- 
ἜΠ0),. τεταμέναν ἸΙΌΥῚ (ην ΒΌΡΘΥΒΟΥ. αἾ  αἰωρήμασιν Β 988586. γογ8 
Ὀρήμασι πέτραν οὖ φερομέναν δίναισι 566] 510 Νϑποῖς (αἰωρήμασι οὐ 
ϑομέναν ἴᾶτη Θχρυϊογαῦ ΒΌΓΡΘ8) [ ἁλύσαισι Β  φερομέναν ὦ, ην 
ὍΘΙΒΟΥ, εὐ [ δίνεσι 4, δίναισι 43, δίναισιν Π| 984 ἀμβοάσω Ὀϊπάογί, 
τ. ϑρήνοις ἰὰν βοάσω 985 πατέρι ὦ "' Β 986 ἔτεκεν ἔτεχε (΄, 
κε 1,, ἔτεκεν ἔτεκεν οοἰθ1] 988 ποτανὸν] ΡοΥβοῃ, τὸ πτανὸν [1001 | 
0]. α γρ. δὲ καὶ πώλω 989 τεϑριπποβάμωνι 4, οἷν. ἨθΒγΟΠ. τε- 
Ἱπποβάμονι στόλῳ: τῇ ὁρμῇ τοῦ ἅρματος, απδ8 ἰηξογρτγοία ο ἔοτί. 
ποὺ δα τεϑριπποβάμονι χαλᾷ, οἷν. οι. 1242 ὅτε 1,, ὁπότε 
) πελάγεσσι Ααᾷ', πελάγαισι 1, 991 οἶδμα ϑαλάσσης Β, ἴῃ 
ΤΡ. πόντου 50Υ. 5080]. 992 λευκοκύμοσι α.Μ] 8, λευκοκύμασι 4] 

" 
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πρὸς ΓΕεραιστίαις 

ποντίων σάλων 

ἠόσιν ἁρματεύσας. 
ὅϑεν δόμοισι τοῖς ἐμοῖς 998 

ἦλϑ᾽ ἀρὰ πολύστονος. 

λόχευμα ποιμνίοισι Μαιάδος τόχου, 

τὸ χρυσόμαλλον ἀρνὸς ὁπότ᾽ 

ἐγένετο τέρας ὀλοὸν ὀλοὸν 

᾿Δτρέος ἱπποβώτα" 100. 

ὅϑεν Ἔρις τό τε πτερωτὸν 

ἁλίου μετέβαλεν ἅρμα. 

τὰν πρὸς ἑσπέραν κέλευϑον 

οὐρανοῦ προδαρμόσασα 

μονόπωλον ἐς ᾽4ῶ. 
ἑπταπόρου τὲ δράμημα Πελειάδος 100 

εἰς ὁδὸν ἄλλαν Ζεὺς μεταβάλλει, 

τῶνδέ τ᾽ ἀμείβειν ϑανάτους ϑανά- 

τῶν τά τ᾽ ἐπώνυμα δεῖπνα Θυέστου 

λέκτρα τε Κρήσσας ᾿Δερόπας δολί- 

ας δολίοισι γάμοις" τὰ πανύστατα δ᾽ 1010 

εἰς ἐμὲ καὶ γενέταν ἐμὸν ἤλυϑε 

δόμων πολυπόνοις ἀνάγκαις. 

ΧΟ. καὶ μὴν ὅδε σὸς σύγγονος ἕρπει 
------- 

998 γεραστίαις α 994 ἠϊόσιν Ο, ἠόσιν 5. οὐτα ἩδθΒγΟΒῖο ἤ 
ἐμοῖσιν ἩΘΥΤΗΘΉΠ 997 τόκου οτη. Β πὶ ὃ} γϑύϑιιβ ἴοσὺ. ροβῦ 100 
ὑγϑηβροπμθπαθθ 998 χρυσόμαλον ΒΗ 9985α. ὁπότε γένετο Β ΕΚ (ὁπότ᾽ 
ἐγένετο ἢ 999 ὀλοὸν 5616] ὦ δ΄, Ὀ18. 8111 10 1000 ᾿᾽“τρέος] ῬΟΥΒΟΠΙ 
ἀτρέως 1101] [| ἱπποβώτα] Ὀίμδοτῇ, ἱπποβότα 44 ΒΕ6Θ, ἱπποβάτα 1, 
1001 τό τε πτερωτὸν Π' 5, τό τε πτερωτὸν γρ. τὸ τέτρωρον 4, τὸ τέτρω 
ρον Οὗ ἴῃ τΤηϑῦρ. γρ. τό τε πτερωτόν ἃ, τὸ πτερωτὸν Β 1002 ἁλίου 
Ῥούβοη, ἀελίου Ἰ1ΌΥῚ (οὐδ 1) Ὲ 1008 ἕσπερον αἴ,, ΗθΕΥΟΒ. ἕσπερο 
κέλευϑον᾽ τὴν {πρὸς ν6] ἐφ᾽» ἑσπέραν ὁδόν. ῬΠπού. ἕσπερον κέλευϑον 
ἑσπέριον, ἐπὶ δυσμὰς ὃδόν, ἀπᾶθ τὰν προσέσπερον Ηδγίθηρ',, τάν πὸ 
ἕσπερον ὟΝ 61] 1004 5α. “προσαρμόσας Ῥ, προσαρμόσασα ΟΟΙΥ.., 8506. 
ἄθηθο αο]ονὺ ἢ, προσαρμόσας ΟΘΙΘΙ ὑπϑὰδ ἁρμόσας Μ))}} προσαρμόσαι 
οἰόπωλον ΝΥ 61] 1006 δράμημα α ΕἾ, δραμήματα 4, δρόμημα οοἰθι! 
πελειάδος Ἐπαδύαϊ. ἴῃ Οἀ. Ρ. 1118, 7, πλειάδος ΟΝ 1000 ἄλλη 
4.1.8} μεταβάλλει οατη Τ885. ΒΌΡΟΥΙ λλει Ἐ, βου. μετέβασεν 1001 ἴοι 
ἀμείβονται ϑάνατοι 1009 κρήσσης 1011 γενέταν Β, γενέτι 
ὀρθίου! [ ἦλϑε Β 1012 σὺν ροϑὺ δόμων περοὺ 7., οτπ. 4 Βω ΕΟ, αἀατϊᾶ 
ὑαᾳ} πολυστόνοις α 1018 ὧδε ΑΜ, ὧδε Β 



ΟΡΕΣΤῊΣ 41 

ψήφῳ ϑανάτου κατακυρωϑείς, 

ὅ τε πιστότατος πάντων Πυλάδης, 

ἰσάδελφος ἀνήρ, 101 

ἰϑύνων νοσερὸν κῶλον Ὀρέστου. 

' ποδὶ κηδοσύνῳ παράσειρος. 

ΗΖ. οἱ ἐγώ" πρὸ τύμβου γάρ σ᾽ δρῶσ᾽ ἀναστένω. 

ἀδελφέ, καὶ πάροιϑε νερτέρου πυρᾶς. 

οὗ ἐγὼ μάλ᾽ αὖϑις" ὥς σ᾽ ἰδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασιν 1020 
πανυστάτην πρόσοψιν ἐξέστην φρενῶν. 

ΟΡΕΣΤῊΗΣ. 

β οὐ σῖγ᾽ ἀφεῖσα τοὺς γυναικείους γόους 

στέρξεις τὰ κρανϑέντ᾽ ; οἰχτρὰ μὲν τάδ᾽, ἀλλ᾽ ὕμως 
[φέρειν δ᾽ ἀνάγκη τὰς παρεστώσας τύχας. 

ΗΑ. καὶ πῶς σιωπῶ; φέγγος εἰσορᾶν ϑεοῦ 102ὅ 

| τόδ᾽ οὐκέϑ᾽ ἡμῖν τοῖς ταλαιπώροις μέτα. 

ὉΡ σὺ μή μ᾽ ἀπόκτειν᾽" ἅλις ἀπ’ ᾿Δργείας χερὸς 
τέϑνηχ᾽ ὃ τλήμων᾽ τὰ δὲ παρόντ᾽ ἔα κακά. 

ΗΖ. ὦ μέλεος ἤβης σῆς. Ὀρέστα, καὶ πότμου 
ϑανάτου τ᾽ ἀώρου. ζῆν ἐχρῆν σ᾽, ὅτ᾽ οὐκέτ᾽ εἶ. 1080 

ΟΡ, μὴ πρὸς ϑεῶν μοι περιβάλῃς ἀνανδρίαν, 

ἐς δάκρυα πορϑμεύουσ᾽ ὑπομνήσει κακῶν. 
ΗΔ. ϑανούμεϑ᾽" οὐχ οἷόν τε μὴ οὐ στένειν κακά. 

πᾶσιν γὰρ οἰκτρὸν ἡ φίλη ψυχὴ βροτοῖς. 

1016 ἰϑύνων] ἐξυϑύνων (τιδ)ῖτη ἐξευϑύνων), ἀδ]οῦο πογῖπθ Ὀρέστου 
“ποὰ ἄπο τϑο. 1 Ότὶ οταϊυαπῦ, ἘΠΙΉΡΙοΥ, Τοστῦ. νωμῶν 1017 παρα- 
ὕρος, Βουϊρίο δἰ βυρου υ, Κὶ 1018 σ᾽ οῃ. "αὶ 1019 πάροιϑεν (1,] 
ρτέρου ΑΒΑΕΘ. ο τ ω Οὗ ν τααῦ. ἴῃ ν (!. 6. νερτέρων) αὅ, νερ- 
ρας 1, 1020 ὥς σ᾽ ἰδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασιν] Ῥοϊβοῃ, ὡς ἰδοῦσα σ᾽ ἐν ὄμ- 

σιν Αα,, γρ. ὡς ἰδούσας ὄμμασιν ἴῃ ταᾶτρ. 4, ὡς ἰδοῦσά σ᾽ ὄμμασι 
3, ὡς ἰδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασι ΕΘ 1021 ἐξέστιν 4, ἐξέστην 45 1022 γυ- 
Ἱκικίους 4, γυναικείους 45 | λόγους γρ. γόους 4, λόγους οΘὔθυι 
28 χκρανϑέντ᾽ ἴα, κραϑέντ᾽ 48, κρανϑέντ᾽ 4: ] τάδ᾽ οἱι. Οἱ 
1,34, ἀαθιη ΠΟῚ Βοθαϊῦ 5080]. ααΐ βουρϑῖῦ: λείπει. τὸ δεῖ φέρειν. τινὲς 
Ξ γράφουσιν οἰκτρὰ μέν, ἀλλ᾽ ὕμως φέρε, ἀθ]ονῖρ ΚΙτΟΒΒΟΙ͂ 1026 ὅτ᾽ 
ὀχέϑ᾽ Μυβρυδυθ 1027 μὴ σύ 1, | ἅλις ὑπ᾽ τϑοθῃίοσθϑ 1101] 
)28 τλάμων 1, 1080 ξῆν σ᾽ ἐχρῆν Γ΄, ἴοτῦ. ζῆν σε χρῆν | γρ. ὅτ᾽ 

ὑκέτι Α 1081 μου Α | περιβάλεις Ρ Ι ἀνανδρία Α 1032 ὑπομνή- 

"7 Μυβστανο, ὑπόμνησιν τ 1088 οὐ οἵη. 1Ὀγ1, δα αἀ1α1ὺ ΗΘ γα θη 
1084 πᾶσι ΑΒ6 Ι οἰκτρὸν] εὐκτὸν Ε΄. αα. ϑομιηϊαὺ 

-΄Ἐ......... ... . - 
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ΟΡ. τόδ᾽ ἦμαρ ἡμῖν κύριον" δεῖ δ᾽ ἢ βρόχους 103 
ἅπτειν κρεμαστοὺς ἢ ξίφος ϑήγειν χερί. 

ΗΔ. σύ νύν μ᾽, ἀδελφέ, μή τις ᾿ἀργείων χτάνῃ 
Ω᾽ , " ᾽ , 

ὑβροιόμα ϑέμενος τὸν ““γαμέμνονος γόνον. 

ΟΡ ἅλις τὸ μητρὸς αἷμ᾽ ἔχω σὲ δ᾽ οὐ χτενῶ, 
ἀλλ᾽ αὐτόχειρι ϑνῇσχ᾽ ὅτῳ βούλει τρόπῳ. 1040 

ΗΖ. ἔσται τάδ᾽" οὐδὲν σοῦ ξίφους λελείψομαι. 
ἀλλ᾽ ἀμφιϑεῖναι σῇ δέρῃ ϑέλω χέρας. 

ΟΡ. τέρπου κενὴν ὄνησιν, εἰ τερπνὸν τόδε 

ϑανάτου πέλας βεβῶσι, περιβαλεῖν χέρας. 

ΗΔ. ὦ φίλτατ᾽, ὦ ποϑεινὸν ἥδιστόν τ᾽ ἔχων 104 

τῆς σῆς ἀδελφῆς ὄνομα καὶ ψυχὴν μίαν. 

ΟΡ. ἔκ τοί μ᾽ ἔτηξας᾽ καί σ᾽ ἀμείψασϑαι ϑέλω 

φιλότητι χειρῶν. τί γὰρ ἔτ᾽ αἰδοῦμαι τάλας: 
ὦ στέρν᾽ ἀδελφῆς, ὦ φίλον πρόσπτυγμ᾽ ἐμοί... 
τάδ᾽ ἀντὶ παίδων καὶ γαμηλίου λέχους 1060 

[προσφϑέγματ᾽ ἀμφὶ τοῖς ταλαιπώροις πάρα]. 

Η,. φεῦ": 

πῶς ἂν ξίφος νὼ ταὐτόν, εἰ ϑέμις. κτάνοι 
Ἁ - , 23 δῥ! Ψ Ψ 

καὶ μνῆμα δεξαιϑ' ἕν. κέδρου τεχνάσματα; 

ΟΡ ἥδιστ᾽ ἂν εἴη ταῦϑ' " δρᾷς δὲ δὴ φίλων 
ὡς ἐσπανίσμεϑ', ὥστε κοινωνεῖν τάφου. 105 

ΗΛ. οὐδ᾽ εἶφ᾽ ὑπὲρ σοῦ. μὴ ϑανεῖν σπουδὴν ἔχων. 
Μενέλαος ὁ κακός, ὃ προδότης τοὐμοῦ πατρός; 

1086 χρεμμαστοὺς 1, ϑίγειν 4 1087 σύ νυν] ϑορίίσου, σὺ 
νῦν Οϑ} μ᾽ οι. Ε΄΄',͵.Ο Ά 1088 τὸν] τὴν Ἠουτηδηῃ | γόνον γρ. δόμον 48, 
οἵγ. 5080]. γράφεται καὶ δόμον. οὕτως γοῦν καὶ Καλλίστρατός φησι, 
᾿Δριστοφάνη γράφειν ! 70. μὴ ἐνυβρίσης σὺ τῷ ἀγαμέμνονος γόνῳ ἴπι 
τη ρ. ὦ 1039 αἷμ᾽ - ἐγὼ σὲ δ᾽ οὐ (ν6] δέ σ᾽ οὐ) γτϑορηίίοτθβ [1ὈΤ] Ι 
κτανῶ (χτανῶ!) Οὐ 1040 αὐτόχειρ Β, αὐτόχειρι ὃ ϑνήσκ᾽ 1] τρόπῳ] 
μόρῳ Ναποῖκ 1041 τοτῦ. τόδ᾽ | λελήψομαι Βὶ 586α λή ἴῃ γ8ϑ. 567. ὅν 
ἡ τὸ δἰ ΘΟ Τὴ ὙΘΟΝ 1048 5αᾳ. ἢ τερπνὸν .. χέρας: Ἐ'. α6α. Βοβτηϊαΐ 
1046 τῆς “σῆς ἀδελφῆς ὄνομα] Τοτὺ. ἀδελφέ, χρωτὸς πνεῦμα, οἷν. Ττο. 708 
ΤΟ ἔτηξας] Βούμθ, μὲ τήξεις 1107] [ ϑέλω] ἕοτ᾽. ποϑῶ 1048 χειρῶν 

(ὐ, χερῶν ταῦῦ. ἴῃ χειρῶν Π|, χερῶν οΘὕθ:1  ροβὺ πὰποὸ τ. ἄπο8 ΕἸΘοΥΣ 
γΘΙΒ5. 1 ΘΓ] 1556. βαβριοαῦαν ΚΙΓΟΒ ΠΟΙ 1049 πρόπτυγμ᾽ Α ! ἐμοί] 

Νδποκ, ἐμὸν 110 [1060 τίδ᾽ 4, τάδ᾽ 43, τόδ᾽ ὙΥ 61] | λέγχους ΕἸ, ἴον. 
τέλους, οἷγ. Αρϑοῃ. Εαιη. 888 1061 προσφέγματ᾽ 4, προσῳϑγ να 
443 ἀμφοῖν τοῖν ταλαιπώροιν ΠΟΌΘοΙ πάρα Ε1,, ἄρα Α4α Β (ϑΌΡΘΥΒΟΥ. 
γρ. καὶ μέτα ἴῃ Α), πάρα 43α ὦ Σ μετά Ο | νοϑυβϑτη ἀο]ονὺ Ναθο 
οἵ, 1026 1052 ταυτόν ΒΒ), τ᾽ οὐτόν Οὐ, ταυτόν 1058 τέχνασμά 

τε γα ηοΪς 1000 ϑάνοις ΤΉ, ι 
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ΟΡ, οὐδ᾽ ὄμμ᾽ ἔδειξεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σκήπτροις ἔχων 
τὴν ἐλπίδ᾽. ηὐλαβεῖτο μὴ σῴξειν φίλους. 

ἀλλ᾽ εἶ᾽ ὅπως γενναῖα κἀγαμέμνονος 1060 
δράσαντε κατϑανούμεϑ᾽ ἀξιώτατα. 
κἀγὼ μὲν εὐγένειαν ἀποδείξω πόλει, 

παίσας πρὸς ἧπαρ φασγάνῳ" σὲ δ᾽ αὖ χρεὼν 
ὅμοια πράσσειν τοῖς ἐμοῖς τολμήμασιν. 

Πυλάδη, σὺ δ᾽ ἡμῖν τοῦ φόνου γενοῦ βραβεύς. τιοθῦ 

καὶ κατϑανόντοιν εὖ περίστειλον δέμας 
ϑάψον τε κοινῇ πρὸς πατρὸς τύμβον φέρων. 

καὶ χαῖρ᾽" ἐπ᾽ ἔργον δ᾽, ὡς ὁρᾶς, πορεύομαι. 
ΠΥ. ἐπίσχες. ἕν μὲν πρῶτά σοι μομφὴν ἔχω, 

εἰ ζῆν μὲ χρήξειν σου ϑανόντος ἤλπισας. 1070 
ΟΡ. τί γὰρ προσήκει κατϑανεῖν σ᾽ ἐμοῦ μέτα; 

ΠΥ͂. ἤρου; τί δὲ ξῆν σῆς ἑταιρίας ἄτερ; 
ΟΡ. οὐκ ἔκχτανες σὺ μητέρ᾽, ὡς ἐγὼ τάλας. 

ΠΥ͂. σὺν σοί γε κοινῇ ταὐτὰ καὶ πάδχειν μὲ δεῖ. 

ΟΡ, ἀπόδος τὸ σῶμα πατρίδι, μὴ σύνϑνῃσκέ μοι. 10Τῦ 

σοὶ μὲν γὰρ ἔστι πόλις. ἐμοὶ δ᾽ οὐκ ἔστι δή, 
καὶ δῶμα πατρὸς καὶ μέγας πλούτου λιμήν. 

γάμων δὲ τῆς μὲν δυσπότμου τῆσδ᾽ ἐσφάλης. 
ἥν σοι κατηγγύησ᾽ ἑταιρίαν σέβων᾽ 
σὺ δ᾽ ἄλλο λέκτρον που ὐούισαι λαβών, 1080 

κῆδος δὲ τοὐμὸν καὶ σὸν οὐκέτ᾽ ἔστι δή. 

ἀλλ᾽, ὦ ποϑεινὸν ὄμμ᾽ ὁμιλίας ἐμῆς, 

᾿ 1069 ηὐλαβεῖτο Β,, εὐλαβεῖτο οΘἰοΥ] 1060 εἶα 4" 1061 ἀξι- 
᾿ὠτατα) ἴῃ τηϑῖρ,, γρ. δεξιώτατα Α΄ 1002 ἀποδεῖξαι 4, ἀποδείξω 45 οὐ 
οοὐθυ!, οὐϊδιη ρᾶρ. Αθρυρῦ., αὶ {ταρτηθηύδ 5θ 015. Δ18}018, σϑύβαθσῃ 1002---90 
ἰδχμῖθοί, οἷν. Βιδυ. Ὧθ. ῬΆ110]. ΧΙΧ (1898) ρΡ. 10 5αα. |[ πόλει οἱ 1ῃ τρᾶγρ. 
γρ0. πατρός Αα, πόλει, οοὐθι1 (οἰϊδπι Ὁ8}. Αθρυρὺ.) | ἀποδεῖξαι π 5 
ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, ἔοτί. ἀποδεῖξαι ποϑῶ 1008 φασγάνῳ Β, φάσγανον ὃ 
1064 βουλεύμασι Β, ΒΌΡΘΙΒΟΥ. τολμήμασι ὃ, βουλεύμασιν ῬΔΡ. Αορυρί. 

᾿ 1060 χατϑανόντος ταῦΐ. ἴῃ κατϑανόντοιν Ἶ 1067 δὲ Β 1068 χαῖρ᾽ 

ἴῃ τΆΒ. 50. 453 πορκεύομαι ὑπῶ γ6] ἀπδθιιβ 1106118. ΘΙΆΒ15. οὖ 1ῃ τηϑγρ᾽. 
γ0. πορεύομαι α 1069 πρῶτον [], 1072 εἴρου ταῦῦ. ἴπ ἤρου ἀη | 

αἰρείας ταῦ. ἴῃ ἑταιρίας α Ε΄, ἑταιρείας οὐΐαπα ρᾷρ. Αθσυρῦ. 1078 γρ. 
σὺ οοα. Ατρ., σὴν Οϑ 1074 τ᾽ αυτὰ α, ταῦτα οοἰο11 | νΘΙΒ118. Βαβρθοῦαβ 
1οτῦ πατρίδι] Βοίμθ, πατρὶ 1011 (θύϊθτη Ῥ8Ρ. Αθργρ.) 1016 ἔσται 
(δοΥΥ. 1η ἔστι Ὁ). τ ἄνπαι Β᾽] οὐκέτι δή α'ὶ!Ἤ 1018 γάμου Β 1079 ἕται- 

φείαν Εἰ οὐ ρϑ}. Αδργρί., ταῦ. ἴῃ ἑταιρίαν α 1081 κῆδός τε Ε΄ 5 
δῦ ρᾶρ. Δδρυρύ. | ἔσται Β 1082 ὄμμ᾽ Β1, οὖ ρᾶρ. Αοσγρῦ., ὄνομ᾽ 

Ἐπνίρίᾶθ5, Ογθβίοβ. 4 

' 
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χαῖρ᾽" οὐ γὰρ ἡμῖν ἔστι τοῦτο, σοί γε μήν" 

οὗ γὰρ ϑανόντες χαρμάτων τητώμεϑα. 

ΠΎ. ἢ πολὺ λέλειψαι τῶν ἐμῶν βουλευμάτων. 108ὅ 

μήϑ᾽ αἷμά μου δέξαιτο κάρπιμον πέδον, 
μὴ λαμπρὸς αἰϑήρ. εἴ σ᾽ ἐγὼ προδούς ποτε 

ἐλευϑερώσας τοὐμὸν ἀπολίποιμίέ δε. 

καὶ συγκατέκτανον γάρ, οὐκ ἀρνήσομαι, 

καὶ πάντ᾽ ἐβούλευσ᾽ ὧν σὺ νῦν τίνεις δίκας" 1090 
καὶ ξυνϑανεῖν οὖν δεῖ μὲ σοὶ καὶ τῇδ᾽ ὁμοῦ. 
ἐμὴν γὰρ αὐτήν, ἧς λέχος ἐπήνεσα, 

κρίνω δάμαρτα" τί γὰρ ἐρῶ κἀγώ ποτε 

γῆν Ζελφίδ᾽ ἐλθὼν Φωκέων ἀκρόπτολιν, 

ὃς πρὶν μὲν ὑμᾶς δυστυχεῖν φίλος παρῆ. 109ὅ 
νῦν δ᾽ οὐκέτ᾽ εἰμὶ δυστυχοῦντί σοι φίλος: 

οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ ταῦτα μὲν κἀμοὶ μέλει. 
ἐπεὶ δὲ κατϑανούμεϑ', ἐς κοινοὺς λόγους 
ἔλθωμεν. ὡς ἂν Μενέλεως συνδυστυχῇ. 

ΟΡ, ὦ φίλτατ᾽, εἰ γὰρ τοῦτο κατϑάνοιμ᾽ ἰδών. 1100 
ΠΥ͂. πιϑοῦ νυν, ἄμμεινόν τε φασγάνου τομάς. 

ΟΡ. μενῶ, τὸν ἐχϑρὸν εἴ τι τιμωρήσομαι. 

ΠΥ. σίγα νυν᾽ ὡς γυναιξὶ πιστεύω βραχύ. 

ΟΡ, μηδὲν τρέσῃς τάσδ᾽ ὡς πάρεισ᾽ ἡμῖν φίλαι. 
ΠΥ͂. Ἑλένην κτάνωμεν, Μενέλεῳ λύπην πικράν. 1106 

ΟΡ, πῶς; τὸ γὰρ ἕτοιμον ἔστιν, εἴ γ᾽ ἔσται καλῶς. 

οθύθυι πύου ἤθη οὔ ῬΓΟΧΊΤΊΠΠ Υ. ΒΡ ὔ1}} ἸΏΪ]τ5 νΟΥΒα5. νϑοισθτη 1 ἢ 
1086 που 4, πολὺ 4538, που οδΘἰοΥΙ 1080 μὴ σῶμά μου Δογίϊῃ,, 

Του. μὴ σάρκα μου, οἷν. ΗρρΡ. 1081 1087 μήτε Β΄. ΟΟΥΤ. ἴῃ μὴ ὃ} 
αἰϑήρ τε πνεῦμα λαμπρός, εἰ προδούς σ᾽ ἐγώ Βατρσο5, ἴοντέ. μὴ λαμπρὸς 
αἰϑὴο πνεῦμ᾽, ἐγὼ προδούς ποτ᾽ εἰ, οἷν. 5010]. μήτε τὸ σῶμά μου, 
φησίν, ἀποθανόντος ἡ γῇ παραδέξαιτο μήτε εἰς αἰϑέρα ἡ ἐμὴ ψυχὴ 
χωροίῃ 1088 ἀπολείποιμι 4α1, 1090 νῦν οἴῃ. Βι, βαρρίονιῦ ὃ 
1091 οὖν οἴῃ. Μ'Ο, βυρρίονιῦ 4 | μὲ δεῖ Β 1092 λέχος γ᾽ τθο06ῃ- 
ὑϊογθδ, γε λέχος Ῥοιβοη [| ἧς λέχος συνήνεσα Ἠθιτηᾶπη, ἧς λέχος 
κατήνεσας ῬΆΪΥ 1098 γὰρ ἐγὼ 1, ΟΟΥ. ἴῃ γὰρ ὃ κἀγώ 1, καλόν, 
οοὺθ 1094 γῆν] τὴν 1 Φωκέων τ᾽ Ῥα]οΥ | ἀκρόπολιν Οϑ᾽ 109 παρῆν 
1ΠΌΥῚ 1007 μέλλει Β 1098 ἐς ῃϊὸ 4 1099 δυστυχῇ Β, λείπει, 
σὺν ΒΌΡΘΥΒΟΥ, ὦ 1100 ἦ γὰρ 6 1101 πείϑου 1, ] νυν 1, νῦν 
οθίρυ! [ἀμεινον, βουϊρίο νὰ ΒΌΡΟΙ ἀ, 4, ἀμμεινον 43, ἀνάμεινον οδἰθιῖ 

1102. τι οτι. 1) 1108 νυν 1, νῦν οοἰοϊ 1104 πάρες 4, πάρεϊσι 45 
1100 ἕτοιμον ἔστιν] ἴοτί. ἐμὸν πρόϑυμον, οὗν. Μοά. 1718, Τρ. Τ΄ 1028} 
ἔσται καλῶς] ἔν εὐμαρεῖ Ἡοἰτηβοοίῃ ο]. 5010]. εἰ ἔσται εὐμαρῶς τὸ κτεῖναι. 
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ΠΥ͂. σφάξαντες. ἐν δόμοις ὃὲ κρύπτεται σέϑεν. 
ΟΡ. μάλιστα᾽ καὶ δὴ πάντ᾽ ἀποσφραγίζεται. 

ΠΥ. ἀλλ᾽ οὐκέϑ᾽, “Διδην νυμφίον κεκτημένη. 

ΟΡ. καὶ πῶς; ἔχει γὰρ βαρβάρους ὀπάονας. 1110 

ΠΥ͂. τίνας; Φρυγῶν γὰρ οὐδέν᾽ ἂν τρέσαιμ᾽ ἐγώ. 

ΟΡ, οἵους ἐνόπτρων καὶ μύρων ἐπιστάτας. 

ΠΥ͂. τρυφὰς γὰρ ἥκει δεῦρ᾽ ἔχουσα Τρωικάς; 
ΟΡ ὥσϑ'᾽ ᾿Ελλὰς αὐτῇ σμικρὸν οἰκητήριον. 
ΠΥ. οὐδὲν τὸ δοῦλον πρὸς τὸ μὴ δοῦλον γένος. 111 

ΟΡ, καὶ μὴν τόδ᾽ ἔρξας δὶς ϑανεῖν οὐχ ἅξομαι. 
β ΠΥ͂. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μήν. σοί γε τιμωρούμενος. 

ΟΡ, τὸ πρᾶγμα δήλου καὶ πέραιν᾽. ὕπως λέγεις. 

ΠΥ͂. ἔσιμεν ἐς οἴκους δῆϑεν ὡς ϑανούμενοι. 

ΟΡ, ἔχω τοσοῦτον. τἀπίλοιπα δ᾽ οὐκ ἔχω. 1120 

ΠΥ, γόους πρὸς αὐτὴν ϑησόμεσϑ᾽ ἃ πάσχομεν. 

ΟΡ, ὥστ᾽ ἐκδακρῦσαί γ᾽ ἔνδοϑεν κεχαρμένην. 

ΠΥ. καὶ νῷν παρέσται ταῦϑ᾽ ἅπερ κείνῃ τότε. 
ΟΡ, ἔπειτ᾽ ἀγῶνα πῶς ἀγωνιούμεϑα; 

ΠΥ͂. χκρύπτ᾽ ἐν πέπλοισι τοισίδ᾽ ξξομεν ξίφη. 112 
ΟΡ, πρόσϑεν δ᾽ ὀπαδῶν τίς ὕλεϑρος γενήσεται; 

ΠΥ. ἐχκλήσομεν σφᾶς ἄλλον ἄλλοσε στέγης. 

ΟΡ, καὶ τόν γε μὴ σιγῶντ᾽ ἀποκτείνευν χρεών. 
ΠΥ, εἶτ᾽ αὐτὸ δηλοῖ τοὔργον οἱ τείνειν χρεών. 

ΟΡ, “Ἑλένην φονεύειν" μανϑάνω τὸ σύμβολον. 1180 

ΟΠΥ͂. ἔγνως" ἄκουσον δ᾽ ὡς καλῶς βουλεύομαι. 
εἰ μὲν γὰρ ἐς γυναῖκα σωφρονεστέραν 

1101 δόμοισι Εἰ (δὲ οτα. 17) δὲ] γὰρ 8 1107 56. ἰοτῦ. σφάξαν- 
τες ἐν δόμοις δ᾽ ἀποσφραγίξεται, οδύοη!5 οὐ νοῦβὰ 1109 ἀ6]οὐ]β, οἷ. 
Ηδγο. ὅϑ. 1112 οἷους 4 | κατόπτρων ΑΒΕ]. Ἡ. Α. ΝΠ 26 1118. 5α. 5υ- 
Βρδοίϊὶ 1114 αὐτὴ [,] μικρὸν Ε΄  ἡβητήριον Νὰ, 1116 ἔρξας ΠῚ 
οὐχ ἄζομαι α Εἰ, οὐ χάζομαι αϑ οὐ οδὐθι] ἘΠῚ ἐγώ μὲν} δὺ Ἢν 
σοι Α53 1119 εἰς Οα 1121 γόοις Β, ὁοΥν. ἴπ γόους Ὁ ] ϑησόμεϑ' 
ΒΕΒδ 1122 ὥστε δαχρύσαι ἡ [}] ἐςδανδϑει Ἔ-"δὐεῖ, ὙΠ ἐκδακρύσαι ὕ, 
᾿ἐνδακρῦσαι ΕἸ] ἐκδακρῦσαί σφ᾽ Ἠατίαπρ Ι ἔνδον Θ | κεχαρμένην 5": 

Ἰχαρμένη ὃ 1128 νὼ Θ΄, νῶϊν οοἰοιὶ ὅπερ Β, ΟΟΥΥ. ἴῃ ἅπερ ὃ, ὙΟΡ 

ταῦϑ᾽ ὕπερ 1190 τοῖσιν Εἰ | τοῖσδ᾽ ἐφέξομεν Πὶ 1197 ἐχελήδομεῦ 
.4α, ἐκκλείσομεν ΟΘΥΘΥΙ (ἐγκλείσομεν 5) 1 ἄλλος ἄλλον ἐν στέγαις Β 
1129 εἶτ᾽ αὐτό γε τοὖργον Ἔ 1 οἵ ταῦ. ἴθ ἧ 6] κτείνειν 1] οἵ [τείνειν 
χρεών) ΚΙνοΒΠοΗ͂,, [οτύ. οἵ τείνει λόγος 1181 δ᾽ οἵα. 4, ϑ᾽ Εἰ | βου- 
εύσομαι ά, θυβουύλεύμαι 1, ἀπᾶρ ὡς βεβούλευμαι καλῶς Ηδυτηδπη 

4 Ἔ 



ΠΩ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

ξίφος μεϑεῖμεν, δυσκλεὴς ἂν ἦν φόνορ᾽ 
νῦν δ᾽ ὑπὲρ ἁπάσης ᾿Ελλάδος δώσει δίκην, 
ὧν πατέρας ἔκτειν᾽, ὧν δ᾽ ἀπώλεσεν τέκνα, 1130 
νύμφας τ᾽ ἔϑηκεν ὀρφανὰς ξυναόρων. 

ὀλολυγμὸς ἔσται, πῦρ τ᾽ ἀνάψουσιν ϑεοῖς, 

σοὶ πολλὰ κἀμοὶ κέδν᾽ ἀρώμενοι τυχεῖν, 
κακῆς γυναικὸς οὕνεχ᾽ αἷμ᾽ ἐπράξαμεν. 

ὁ μητροφόντης δ᾽ οὐ καλῇ ταύτην κτανών. 1140 
») , 2 Ἀ αὐ 4᾽. κ᾿ ’ - 

ἀλλ ἀπολιπὼν τοῦτ ἐπὶ τὸ βέλτιον πεσῇ. 

Ἑλένης λεγόμενος τῆς πολυχτόνου φονεύς. 

οὐ δεῖ ποτ᾽ οὐ δεῖ Μενέλεων μὲν εὐτυχεῖν. 

τὸν σὸν δὲ πατέρα καὶ σὲ κἀδελφὴν ϑανεῖν. 
, Ἧ, ἐδ 5 νρυδες Ἵ ν ᾽ ᾿ , Ἢ 

μητέρα τ΄ εξῶ τοῦτ᾽ " οὐ γὰρ εὐπρεπὲς λέγειν 114 

δόμους δ᾽ ἔχειν σοὺς δι᾿ ᾿Δγαμέμνονος δόρυ 
λαβόντα νύμφην μὴ γὰρ οὖν ζῴην ἔτι, 
ἋἋ Δ ἘΚ 2 ’ ͵ ͵ 

ἣν μὴ ᾿π᾿ ἐκείνῃ φάσγανον σπασώμεϑα. 
μ᾽} 2 δ᾽ ᾿ ς , Ἀ ἤ ΄ ἣν δ᾽ οὖν τὸν Βλένης μὴ κατάσχωμεν φόνον, 

πρήσαντες οἴκους τούσδε κατϑανούμεϑα. 1180 

ἑνὸς γὰρ οὐ σφαλέντες ἕξομεν κλέος. 

καλῶς ϑανόντες ἢ καλῶς σεδσωμένοι. 

ΧΟ. πάσαις γυναιξὶν ἀξία στυγεῖν ἔφυ 

ἡ Τυνδαρὶς παῖς, ἣ κατήσχυνεν λέχος. 

ΟΡ, φεῦ: 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν χρεῖσσον ἢ φίλος σαφής. 115 
2 “- 3 ,ὔὕ 9 ΄ ν 

οὐ πλοῦτος, οὐ τυραννίς" ἀλόγιστον δὲ τι 

τὸ πλῆϑος ἀντάλλαγμα γενναίου φίλου. 

1188 φόβος Πἃ!ὀ 1184 δώσει] ἴοτῦ. τίσει 1185 ἔογτί. χὥὡν πατέρας ᾿ 
ἔκτανεν }' 1. 6. ἔχταν᾽ || δ᾽] τ᾽ Β) ἀπώλεσε ΒΙ1, 1181---89 ϑαθρθοῦ! 
1181 δ᾽ ἔσται Μ΄, τἀπᾶθ ὀλόλυγμα δ᾽ ἔσται Ἡδυτηδᾶπη [| ἀνάψουσι ΒΡ 
(ἀνάψουσιν [) 1189 ἐπράξαμεν Β', 568 ξα ἴῃ γᾶ. 580. Ὁ 1Π40 ὁ 
οτη. .1,, 88. 1 1142 γενόμενος Β 1148 ποτ] γὰρ ῬΑ]Ὶ 1144 τὸν 
οτη. 1., δα. ὦ 1140 μητέρα δ᾽ ἴῃ τθ0. Ἰ0γο | τοῦτο 1, νϑύβαμῃ ἀ6] θα 
Ἠαενυύαηρ, οὐϊαιη 11406---48 βαβρθοῦ (απὰτῃ 1148 ἀρ]οὺ οὐϊδτη 6171) 
1140 δόμους τ᾽ Β' δορὸς Βομοηκὶ 1148 ᾽πι ᾽κείνῃ Β, ᾽πι κείνῃ Π} 
σπασώμεϑα} ΚΙΤΟΠΒΟΙΗ͂, σπασόμεϑα ΜΒ, σπάσω μέλαν οΘἰΘΥῚ 1149 εἰ 
δ᾽ οὖν σ΄, ἣν δ᾽ αὖ 1'΄ 1161 ἑνὸς] δυοῖν Ναοῖς 1162 σεσωσμένοι, Ἰ1ΤῚ 

1104 κατήσχυνε 418, κατήσχυνεν τηυσῦ. ἴῃ κατήσχυνε α | λέχος Ὁ, 
γένος ΟΘἰΘΙ 110} σαφής γο. καὶ ἀληϑής 4. σαφής οὖ ἴῃ τηϑῦΡ. 
ἀντὶ ἀληϑής α, ἀληϑής ἢ, 1167 πλῆϑος] ἴοντί. κῆδος 1 ἀντάλαγμα Β᾽ 
γεναίου Α 



ΟΡΕΣΤῊΣ 58 

σὺ γὰρ τά τ᾽ εἰς Αἴγισϑον ἐξηῦρες κακὰ 
καὶ πλησίον παρῆσϑα κινδύνων ἐμοί, 

νῦν τ᾽ αὖ δίδως μοι πολεμίων τιμωρίαν 1100 

β κοὐκ ἐχποδὼν εἶ. παύομαί σ᾽ αἰνῶν, ἐπεὶ 
βάρος τι κἀν τῷδ᾽ ἐστίν, αἰνεῖσϑαι λίαν. 

ἐγὼ δὲ πάντως ἐχπνέων ψυχὴν ἐμὴν 
τὸ βύρηρ τι χρηήζω υυνο ἐμοὺς ἐχϑροὺς ϑανεῖν., 

ἵν᾽ ἀνταναλώσω μὲν οἵ μὲ προύδοσαν, 116 

β στένωσι δ᾽ οἵπερ κἄμ᾽ ἔϑηκαν ἄϑλιον. 

᾿“γαμέμνονός τοι παῖς πέφυχ᾽, ὃς Ελλάδος 
ἘΠ ρσα, 5 ΄ ἢ ΄, 5747 ὦ 
ἦρξ᾽ ἀξιωϑείς, οὐ τύραννος. ἀλλ᾽ ὅμως 

β ῥώμην ϑεοῦ τιν᾽ ἔσχ᾽ ̓  ὃν οὐ καταισχυνῶ 

δοῦλον παρασχὼν ϑάνατον, ἀλλ᾽ ἐλευϑέρως 1170 
ψυχὴν ἀφήσω. Μενέλεων δὲ τίσομαι. 

β ἑνὸς γὰρ εἰ λαβοίμεϑ'᾽, εὐτυχοῖμεν ἄν, 

εἴ ποϑὲν ἄελπτος παραπέσοι σωτηρία 

κτανοῦσι μὴ ϑανοῦσιν" εὔχομαι τάδε. 

| εἰ μὴ γένοιτο δ᾽, ἡδὺ καὶ διὰ στόμα 117ῦ 
πτηνοῖσι μύϑοις ἀδαπάνως τέρψαι φρένα. 

ΗΖ. ἐγώ. κασίγνητ᾽, αὐτὸ τοῦτ᾽ ἔχειν δοκῶ, 
σωτηρίαν σοὶ τῷδέ τ᾽ ἐκ τρίτων τ᾽ ἐμοί. 

ΟΡ, ϑεοῦ λέγεις πρόνοιαν. ἀλλὰ ποῦ τόδε; 
ἐπεὶ τὸ συνετόν γ᾽ οἶδα σῇ ψυχῇ παρόν. 1180 

.Η.. ἄκουε δή νυν᾿ καὶ σὺ δεῦρο νοῦν ἔχε. 

ΟΡ, λέγ᾽" ὡς τὸ μέλλειν ἀγάϑ᾽ ἔχει τιν’ ἡδονήν. 
ΗΖ. Ἑλένης κάτοισϑα ϑυγατέρ᾽ ; εἰδότ᾽ ἠρόμην: 

ΟΡ. οἷἶδ᾽, ἣν ἔϑρεψεν Ερμιόνην μήτηρ ἐμή. 

ῤ 1168 ἐξεῦρες 11Ὁ1Ὶ 1169 παρίστα Β | κακὸν ἐμόν ἡ 1160 νῦν 
δ᾽ ΟῈΟἝΟἝ:ἪὋἝἼἽἿ1161 ἐμποδὼν (' ] παύομαι] 5εοτῖρϑὶ, ἐρεύνας 1107 1162 καὶ 
ὁδ᾽ 5ίο". ἢ. 14. 6 1104 ἐμοὺς οΥη. ἃ, ΒαΡρ]θνιῦ οϑ 1160 ἀντανα- 
λώσω μὲν Κ᾽, ἐπ ϑει βιελερον ΣΟΥ: ἸΏ ἀνταναλώσω μὲν ὃ, ἀνταναλώσο- 
δν ΟΘΥΘΙῚ ἸΠΟΟΟΣ Ὁ 1 1167 πέφυκ᾽ ΒΑ, ἀν; ᾿) 

1108 ἦρχ᾽ Βοίμθ 1169 ἔσχ᾽] ΒΕΥΠ65, ἔσχεν 1001, ἔσχον ἴν., ἕοτύ. εἶχ᾽ 
1110 ἐλεύϑερος Νδῦοκ 17 λαβοίμεθ᾽ Ἴδν λὐῥοιμε ἢ Ι νΘΥΒΌΙΩ 

οἸοῦ, φεῦ Θἰα5 ΙΟ00 1 θΊΡΟΠΘη5, Εἰ. ΒΥῸ ΒΗ ΤΑ μεωῤοῦσιν᾽ οὐ» ΒῚ 
1116 εἰ μὴ γένοιτο δ᾽ ΒΟΙΡΒΙ, ὃ βούλομαι γὰρ Ἰ1ὈΥ] 1116 τέρψω 

(θουτ. ἴῃ τέρψαι 6) φρένας Β 1118 τῷδέ γ᾽ Β | τῶδε τὲ, τρίτον ἐμοί 
Ἔ, τῷδέ τε τρίτον τ᾽ ἐμοί 5' 1179 λέγοις Εἰ 1180 γ᾽ οπ|. ΥΘ66ῃ- 
ἀἴοτοα 10 ΥῚ | παρών Ο' 1181 δὴ νῦν Οϑ 1182 τὸ μέλλειν 1,. τὸ 
λέγειν 16΄, τὸ μελετᾶν Ηοταβοοίῃ 1188 ἢ εἰδότ᾽ ἠρόμην; ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ 
1184 ἐμοὶ σ 
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Η1. αὕτη βέβηκε πρὸς Κλυταιμήστρας τάφον. 1185. 
ΟΡ, τί χρῆμα δράσουσ᾽ ; ὑποτιϑεῖς τίν᾽ ἐλπίδα; 

ΗΖ. χοὰς κατασπείσουσ᾽ ὑπὲρ μητρὸς τάφου. 
ΟΡ καὶ δὴ τί μοι τοῦτ᾽ εἶπας ἐς σωτηρίαν; 
Η1. συλλάβεϑ᾽ ὅμηρον τήνδ᾽, ὅταν στείχῃ πάλιν. 

ΟΡ, τίνος τόδ᾽ εἶπας φάρμακον τρισσοῖς φίλοις; 1190 

ΗΖ. “Ἑλένης ϑανούσης, ἤν τι Μενέλεώς σὲ δρᾷ 
ἢ τόνδε κἀμέ" πᾶν γὰρ ἕν φίλον τόδε" 

λέγ᾽ ὡς φονεύσεις ᾿Ερμιόνην᾽ ξίφος δὲ χρὴ 
δέρῃ πρὸς αὐτῇ παρϑένου σπάσαντ᾽ ἔχειν. 

κἂν μέν σε σῴξῃ μὴ ϑανεῖν χρήζων κόρην 119 
Μενέλαος. ᾿Ελένης πτῶμ᾽ ἰδὼν ἐν αἵματι, 
μέϑες πεπᾶσϑαι πατρὶ παρϑένου δέμας" 

ἣν δ᾽ ὀξυϑύμου μὴ κρατῶν φρονήματος 
κτείνῃ σε. καὶ σὺ σφάξε παρϑένου δέρην. 

καί νιν δοκῶ. τὸ πρῶτον ἣν πολὺς παρ: 6ὉΘ 1200 
χρόνῳ μαλάξειν σπλάγχνον" οὔτε γὰρ ϑρασὺς 

οὔτ᾽ ἄλκιμος πέφυκε. τήνδ᾽ ἡμῖν ἔχω 
σωτηρίας ἔπαλξιν. εἴρηται λόγος. 

ΟΡ. ὦ τὰς φρένας μὲν ἄρσενας κεκτημένη. 

τὸ σῶμα δ᾽ ἐν γυναιξὶ ϑηλείαις πρέπον. 120 
ὡς ἀξία ζῆν μᾶλλον ἢ ϑανεῖν ἔφυς. 

Πυλάδη, τοιαύτης ἀρ’ ἁμαρτήσῃ τάλας 

γυναικὸς ἢ ξῶν μακάριον χτήσῃ λέχος. 

ΠΥ͂. εἰ γὰρ γένοιτο. Φωκέων δ᾽ ἔλϑοι πόλιν 

καλοῖσιν ὑμεναίοισιν ἀξιουμένη. 1210 

ΟΡ, ἥξει δ᾽ ἐς οἴκους ᾿Ερμιόνη τίνος χρόνου; 
- ᾿ 

118ῦὕ χλυταιμνήστρας 1111. 1186 ὑποτιϑεὶς 4, ὑποτιϑεῖς 45, 
ὑποτιϑεὶς ταῦῦ. ἴῃ ὑποτίϑεις 1,, ὑποτίϑεις αΒ., ὑποτίϑης 16, ὑπο- 
τιϑεῖσα Πὶ 1181 κατασπείσασ᾽ ΒΒ | τάφου 48, τάφῳ α Ε' 6, τάφον 1, 
ἔογυῦ. μητρὸς φίλης 1188 εἶπες ΕΠ 1189 ξυλλάβεϑ'᾽ 1, 1190 τίνο 
Α, τίν᾽ δὴ 45 εἶπες 11, 1192 πᾶσι γὰρ 8 [ ἕν φίλον οὖ ἴπ τηϑῖρ. 
ἐν φίλοις α | φίλοις Πὶ 1108 φονεύσης Β6 1196 Μενέλαος] 64. 
Βηαθδοἢ., μενέλεως Ἰ1ΡΥἹ [ ἑλένης 6χ ἑλένην [αούπχη ἴῃ 4 | γϑυύβαμῃ α618 
Νάυοκ 1197 πεπτᾶσϑαι Α, πεπᾶσϑαι 435 1198 κἂν δ᾽ Β, ἴῃ τΤηϑῖρ' 
ἣν δ᾽ ὃ 1199 σφάξε Ο 1200 παρῆν α, ῥυῇ Ναποῖκ 1201 μα 
λάξει Α 1204 ἄρσενας 1..,. ἄρσενος ἷ, ἄρσενος Θὕϊαια ὥοὈ. ἢ. ΟἿ, 7 
Ῥοδὺ 1204 ονυ]815. [Ὁ]115. οοὔο Ῥϑυῖθυθ ν. 120ὅ---1δ0ῦ ἴῃ 1201 ἃ 
ν61] ἄρ᾽ 10 Υ] 1208 ομι. α΄, Βαρρίονὺ σα [ ἢ 4, ἧ 4", ἣ «ΑΕ, ἡ 8 
1210 [οτὺ. ὑμεναίοισι δεξιουμένην 
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ὡς τἄλλα γ᾽ εἶπας. εἴπερ εὐτυχήσομεν, 
καάλλισϑ᾽, ἑλόντες σκύμνον ἀνοσίου πατρός. 

ΗΖ. καὶ δὴ πέλας νιν δωμάτων εἶναι δοκῶ" 
τοῦ γὰρ χρόνου τὸ μῆκος αὐτὸ συντρέχει. 121 

ΟΡ. καλῶς: σὺ μέν νυν, σύγγον᾽ λέκτρα, δόμων 
πάρος μένουσα παρϑένου δέχου πόδα, 

φύλασσε δ᾽ ἤν τις, πρὶν τελευτηϑῇ φόνος. 
ἢ ξύμμαχός τις ἢ κασίγνητος πατρὸς 

β ἐλθὼν ἐς οἴκους φϑῇ. γέγωνέ τ᾽ ἐς δόμους. 1220 

β ἢ σανίδα παίσασ᾽ ἢ λόγους πέμψασ᾽ ἔσω" 

β ἡμεῖς δ᾽ ἔσω στείχοντες ἐπὶ τὸν ἔσχατον 

ἀγῶν᾽ ὁπλιξώμεσϑα φασγάνῳ χέρας. 

Πυλάδη" σὺ γὰρ δὴ συμπονεῖς ἐμοὶ πόνους. 

ὦ δῶμα ναίων νυκτὸς ὀρφναίας πάτερ, 1220 
καλῶ σ᾽ Ὀρέστης παῖς σὸς ἐπίκουρον μολεῖν 

[τοῖς δεομένοισι. διὰ σὲ γὰρ πάσχω τάλας 

ἀδίκως" προδέδομαι δ᾽ ὑπὸ κασιγνήτου σέϑεν. 

δίκαια πράξας" οὗ ϑέλω δάμαρϑ'᾽ ἑλὼν 

κτεῖναι" σὺ δ᾽ ἡμῖν τοῦδε συλλήπτωρ γενοῦ.] 1280 

ΗΔ. ὦ πάτερ, κοῦ δῆτ᾽, εἰ κλύεις ἔσω χϑονὸς 
) τέκνων καλούντων. οἱ σέϑεν ϑνησκουσ᾽ ὕπερ. 

ΟΠΥ͂. ὦ συγγένεια πατρὸς ἐμοῦ, κἀμὰς λιτάς. 
᾿Δγάμεμνον, εἰσάκουσον" ἔκσωδσον τέκνα. 

[ῸΡ ἔκτεινα μητέρ᾽, ΗΔ. ἡψάμην δ᾽ ἐγὼ ξίφους. 128 

ΠῪΡῴῸ ἐγὼ δ᾽ ἐπεβούλευσα κἀπέλυσ᾽ ὄκνου] ; 

ΟΡ σοί, πάτερ. ἀρήγων. ΗΔ. οὐδ᾽ ἐγὼ προύδωκά σξ. 

ὋὉΡ οὔκουν ὀνείδη τάδε κλύων ῥύσῃ τέκνα: 

1218 κάλλιστ᾽ 41, 1215 αὐτῇ 1, 1216 μέν νυν τ60. 110ὙἹ, 
ἐν νῦν ΟΘ 1219 ἀοϊοὺ Ἡργνοσᾶθη 1220 τ᾽ εἰς δόμους ([ούτιπι 6Χ 

τ᾽ ἐκ δόμων) ΕΙ, τ᾽ εἰς δόμους 6΄, δ᾽ εἰς δόμους α, τ᾽ ἐν δόμοις Α 1, 
1221 σανίδας αΕ1, 1998 ὁπλιξόμεϑα 4, ὁπλιξόμεσϑα Π;, ὁπλιξώ- 
μεϑα α 1228. 1224 ἴπνθυβο οὐαϊηο Ἰοσαπῦαν ἴῃ 1224 ἀδ6]οὺ 
ΘΠ" 1226 χαλῶ] Οοού, καλεῖ 101 1221---80 ἀο]ονιῦ Ναυοῖς, 

τ. 5680]. δᾷ ν. 1999 ἐν τῷ ἀντιγράφῳ οὐ φέρονται οὗτοι οἱ δ ἴαμβοι, 
᾿ καὶ] ἐν ἄλλῳ δέ 1221 δεομένοις Α 1281 ἐγκλύεις ῬΥΟ εἰ κλ. (1, 
1252 ϑνήσκουσ᾽ μῖο Α 1288 καὶ ἑμᾶς λιτᾶς 4, καὶ ἐμᾶς λιτᾶς 11), 
καὶ ἐμὰς λιτὰς ΑΙ α 1284 ἄκουσον ( 1980 μητέρα 48} ΠΥ. Α, 
ΠῚ “45. ΠΎ. οθἰοτὶ 1956 ἨΔ. Α. ΠΥ. 45, ΗΔ. δοίοεϊ 1 κἀγὼ δ᾽ 

Ξπεχέλευσα α, ἐγὼ δ᾽ ἐπενεκέλευσα Νάυοκ (ἐπεγκέλευσα Μυβρτδνθ) ̓ 
ΤΟΙΒαμ ἃ6]1ον 1] 1237 ΗΛ. ΠΥ. 1, 1288 ΟΡ. 1,, ΠΥ. οθίον! | ῥῦσαι Κ' 
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ΗΛ. δακρύοις κατασπένδω σ΄. ΟΡ, ἐγὼ δ᾽ οἴκτοισί γε... 
ΠΥ͂. παύσασϑε, καὶ πρὸς ἔργον ἐξορμώμεϑα. 1240 

εἴπερ γὰρ εἴσω γῆς ἀκοντίζουσ᾽ ἀραί, 

κλύει. σὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ πρόγονε καὶ Ζίκης σέβας, 
δότ᾽ εὐτυχῆσαι τῷδ᾽ ἐμοί τε τῇδέ τε’ 
τρισσοῖς φίλοις γὰρ εἷς ἀγών, δίκη μία. 

[ἡ ζῆν ἅπασιν ἢ ϑανεῖν ὀφείλεται]. 124ὕ 

ΗΔ. Μευκηνίδες ὦ φίλιαι, ΒΙΓΌΡΗ. 
τὰ πρῶτα κατὰ Πελασγὸν ἕδος ᾿Ζργείων. 

ΧΟ. τίνα ϑροεῖς αὐδάν, πότνια; παραμένει 
γὰρ ἔτι σοι τόδ᾽ ἐν Ζαναϊδῶν πόλει. 1250 

ΗΔ. στῆϑ᾽ αἵ μὲν ὑμῶν τόνδ᾽ ἁμαξήρη τρίβον, 
αἱ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἄλλον οἶμον ἐς φρουρὰν δόμων. 

ΧΟ. τί δέ μὲ τόδε χρέος ἀπύεις, 

ἔνεπέ μοι. φίλα. 

ΗΛ. φόβος ἔχει μὲ μή τις ἐπὶ δώμασι 1286 
σταϑεὶς ἐπὶ φοίνιον αἷμα 
πήματα πήμασιν ἐξεύρῃ. 

ΗΜΙ͂Χ. χωρεῖτ᾽, ἐπειγώμεσϑ᾽ " ἐγὼ μὲν οὖν τρίβον 
τόνδ᾽ ἐχφυλάξω. τὸν πρὸς ἡλίου βολάς. 

ΗΜΙ͂Χ. καὶ μὴν ἐγὼ τόνδ᾽, ὃς πρὸς ἑσπέραν φέρει. 1260 

ΗΔ. δόχμιά νυν χόρας διάφερ᾽ ὀμμάτων 

ἐκεῖϑεν ἐνθάδ᾽. εἶτα παλινσκοπιάν. 
ΧΟ. ἔχομεν ὡς ϑροεῖς. 126 

Η.. ἕλίσσετέ νυν βλέφαρον. ΔἸ γ. 

κόρας διάδοτε διὰ βοστρύχων πάντα. 

1289 ΗΔ... ΟΡ Ἐ. ὅα. Βομχοιϊαύ, πούδβ οἵη. 1., ΟΡ... Η.3.: ΘΟΕ 
σὲ Π' 8 1240 ἐξωρμώμεϑα Α, ἐξα νμιδη οθ Ὑ" ἐξομώμεϑα Η , 
1241 γῆς εἴσω γῆς Πα 1242 Ζεῦ οἴη. 6' | δίκας 7) οὐ τασῦ. ἴπ δίκης α΄ 

1248 δὸς 1], 1244 δίκη] τύχη Ε΄. σα. ϑομτηϊαῦ 124 ἀριον, 
Νδιοῖς 1246 μηκύνιδες Εἰ | φίλιαι] Ἡθητηδηπ, φίλαι 11] 1241 πρῶτ᾽ 
ἀνὰ Ἠαγύυμπρ᾽ | ἔδον 1,, ἔδοςο ἡ 1251 τήνδ᾽ 1, 1284 ἔνεπε τθο. 1101], 
ἔννεπε ΟΘ 120 δώματι 7 1286 ταϑ'εὶς 1,, σταϑεὶς 1, συϑεὶς Ηδ᾽- 
ψοΥάοη [ φοίνιον) ΤΎΙΟ]]1α5, φόνιον 1100] 1267 ἐξάρῃ Ἠθυπγογάθη 
1288 ΧΟ. ργδϑῆχιῦ 45] ἐπεμκώμν δ, οἵη. 4], ἐπειγόμεσϑ'᾽ 1, 1289 τόνδε, 
φυλάξω 17 ἃ. ἐκφυλάξω ἴδοῖῦ 6οχ ἐκφυλάσσω Πὶ 1260 ἐγὼ τὸν 1, ᾿ 
1201 ΗΛ. οἵα, 17, [ δόχμια. νῦν Ἰ1ὈΥ] 1204 εἶτα παλινσκοπίαν Α, εἶτα 
πάλιν σκοπιάν ταῦ. ἴπ εἶτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλην σκοπιάν α ΜΠ], εἶτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλην σλο- 
πιάν Κ' 1206 ΠΛ. οἴη. 41, ἑλίσσετε νῦν ΤΌ] [ βλέφαρα τθο. 1100] 
1207 κόρας διάδοτε] Οδηΐον, κόραισι δίδοτε Π10γὶ [ βοτρύχων ὈϊπαοτΕ 
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αι 5.3. ἩΜΙ͂Χ. ὅδε τις ἐν τρίβῳ [προσέρχεται]. τίς ὅδ᾽ ἄρ᾽ ἄμ- 
φὶ μέλαθρον πολεῖ σὸν ἀγρότας ἀνήρ: 1270 

ΗΜ. ἀπωλόμεσϑ᾽ ἄρ᾽. ὦ φίλαι" κεκρυμμένους 
ϑῆρας ξιφήρεις αὐτίκ᾽ ἐχϑροῖσιν φανεῖ. 

ἩΜΙ͂Χ. ἄφοβος ἔχε" κενός. ὦ φίλα. 
στίβος ὃν οὐ δοκεῖς. 

ΗΜ. τί δέ; τό σὸν βέβαιον ἔτι μοι μένει; 121 

δὸς ἀγγελίαν ἀγαϑάν τιν᾽. 

εἰ τάδ᾽ ἔρημα τὰ πρόσϑ᾽ αὐλᾶς. 

ἩΜΙΧ. καλῶς τά γ᾽ ἐνθένδ᾽. ἀλλὰ τἀπὶ σοῦ σκόπει" 

ὡς οὔτις ἡμῖν Ζ;αναϊδῶν πελάξεται. 

ἩΜΙΧ. ἐς ταὐτὸν ἥκεις καὶ ὁ οὐδὲ τῇδ᾽ ὄχλος. 1280 

ἪῊΔ. φέρε νυν ἐν πύλαισιν ἀκοὰν βάλω" 

τί μέλλεϑ᾽ οἵ κατ᾽ οἶκον ἐν ἡσυχίᾳ; 
Ἀ σφάγια φοινίσσουσ᾽. 1288 

ΗΜ. οὐκ εἰσακούουσ᾽ - ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ κακῶν. 
ἂρ᾽ ἐς τὸ κάλλος ἐκκεκώφωνται ξίφη; 

τάχα τις ᾿4ργείων ἔνοπλος δομήσας 

ποδὶ βοηδρόμῳ μέλαϑρα προσμίξει. 1290 

σκέψασϑέ νυν ἄμεινον᾽ οὐχ ἕδρας ἀγών" 

; ἀλλ᾽ αἱ μὲν ἐνθάδ᾽, αἵ δ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἑλίσδετε. 
ΧΟ. ἀμείβω κέλευϑον σκοπεύουσ᾽ ἁπάντᾳ. 129ὅ 

πάντα 12, πάντῃ οοἰθ] 1269 προσέρχεται] πρόσεχε ϑοΙά]ον, τίς ὅδε 
δυτηδηπι, ἔοτύ. πότνια 1271 ἀπολόμεϑ᾽ 4, ἀπωλόμεϑ᾽ 6α | ἂἃρ 4α, 
ἂν ΕΟ | κεκρυμένας ταυΐ. ἴπ -ους Α 1212 ἐχϑροῖσι 4, ἐχϑρὸς ταυΐ. 
ἴῃ ἐχϑροῖς α, ἐχϑροῖς εἰ (τατιῦ. ἴῃ ἢν) Ε΄, ἐχϑροῖς εἰ 1,, ἐχϑροῖσιν εἰ 6] 
"φανῇ τηυσῦ. ἴῃ φανεῖ α, φανῇ Ε1, 1218 ΧΟ.1,. 1214 τρίβος Βαγίπο!]α ᾿ 

᾿ ὃν σὺ ΕΘ 1216 τιν᾽] ΤΥϊΟΙΙπϊὰ5, τινά μοι 1011 1278 ΧΟ. Α4α1,., ἡμι 
ΓΡΥΆθβου. α ἐνθένδ᾽ τθοθμ Ιοτ 68 ΠΥ], ἔνϑεν ΟΒ' | τὰ πί σου (ὁοΥγ. ἴῃ 
ἰσω 43) Α, τἀπὶ σοῦ ΕΘ’, τὰ ᾿πίσω ὦ, τἀπὶ σῶ 1, 1219 ΗΛ. 1, 
.1280 ΧΟ. 1 1281 ρῬϑύβοηϑθ ποίω οἴϑϑῶ ἴπ Νἰ [ νυν] ΒΆΓΙΘΒ, νῦν 
ΠΡ 1284 ἁσυχίᾳ ὈΙπάον 1986 ΧΟ. σφάγια φοινίσσουσ᾽] Ἐπί τοῖι, 
ΒΟΙ͂, σφάγια φοινίσσειν Ἰ1ΌΥΪ. 5680]. τινὲς γράφουσι σφαγίδα (σφραγίδα 

"Α) φοινίσσειν ὅ ἐστι τὴν μάχαιραν (μαχαιρίδα αὴς. .1286. Ηχί ον δα) 
εἰσακούουσ᾽ 4, εἰσακούσουσ᾽ 45, εἰσακούουσ᾽ ταὰὺ. ἴῃ εἰσακούουσιν α Εἰ 

1287 ἂἃρ εἰ 4 | ἐκκεκώφηται ΔῈ 5. οὐ ΒΌΡΘΥ ἢ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὧν ὦ, ἔκπε- 
ἡκώφηται ΟΟΥΥ. ἴῃ ἐκκέκωφωται Ἢ; ἐκκεκώφηνται ΟἸθια. ΑἸδχ. Βύτοτι. Π 
Ρ. 11τὅ, οἷν, 5680]. ἐὰν ἡ ἐκκεκώφηται ἄνευ τοῦ ν.. ἐὰν δὲ ἢ ἐκκεκώ- 
λφ ἕναν. .᾿Δριστοφάνης δὲ γράφει ἐχκεκώφωνται ξίφη εὖ Αἴπρη. Υ Ρ. 1880 

Ν ρὸς τὸ περιβόητον ἐχκεκωφωμένοι κάλλος 1989 ἔνοπλος ΥὙϑΟΘ ΊΟΥΘΒ 

ΠΟτῖ, ἐν ὅπλοις ΟΘ'Γ 1991 σκέψασϑε 4, σκέψασϑαι 45 νῦν δ΄] ἀγών] 

ἡἀχμή ΝΟ 1299 ἐκεῖσε λεύσσετε . Μ. ν. αφοπὺ 1995 σκοπεύουσ᾽ 
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ΒΛΈΧΗ. ! 
ἰὼ Πελασγὸν ΄4ργος, ὄὕλλυμαι κακῶς. 

ἩΜΙ͂Χ. ἠκούσαϑ'; ἅνδρες χεῖρ᾽ ἔχουσιν ἐν φόνῳ. 
ἩΜΙ͂Χ. Ἑλένης τὸ κώκυμ᾽ ἐστίν. ὡς ἀπεικάσαι. 

ΗΔ. ὦ Διός, ὦ Διὸς ἀέναον χράτος, 
ἔλϑ᾽ ἐπίκουρος ἐμοῖσι φίλοισι πάντως. 1800 

Ε4. Μενέλαε, ϑνήσκω" σὺ δὲ παρών μ᾽ οὐκ ὠφελεῖς. 
ΗΠ. φονεύετε καίνετε 

ὔλλυτε. δίπτυχα δίστομα φάσγανα 

ἐκ χερὸς ἱέμενοι 

τὰν λιποπάτορα λιπόγαμόν ϑ'΄. ἃ πλείστους 180ὅ 
ἔκανεν Ἑλλάνων 

δορὶ παρὰ ποταμὸν ὀλομένους. ὅϑι 

«θΞροιοὲ4Ψε Ὁ ιδδδδοι 

δάκρυα δάκρυσιν ἔπεσε σιδαρέοις 

βέλεσιν ἀμφὶ τὰς Σκαμάνδρου δίένας. 1810 

ΧΟ. σιγᾶτε σιγᾶτ᾽ " ἠσϑόμην κτύπου τινὸς 
κέλευϑον ἐσπεσόντος ἀμφὶ δώματα. 

ΗΔ. ὧὦᾧ φίλταται γυναῖκες, ἐς μέσον φόνον 

ἥδ᾽ “Ερμιόνη πάρεστι" παύσωμεν βοήν. 

στείχει γὰρ ἐσπαίσδουσα δικτύων βρόχους. 1818 
Ὁ Ὁ Διὶ 

Βῖνθ ΚΙ]. Απ8]. ρυϑγήτση. Ὁ. 7. 29), α1 ἤῦπο σϑύϑαση αὖ ὈΘΟΟΠΙΒΟΌΙΙ 
αῇἴουῦ, Ὁ σκοπεὺς ἀπατᾷ Ἰοσιθαν, σκοποῦσα πάντα ἸΙΌΥΪ (σκοποῦσ᾽ 
ἅπαντα ΕῚ 1396 πελασγῶν α 1591 οὐ 1998 ΗἩΜΙΧ,, 1299 ΗΛ] 
Ἠρδυτήδημ, 1297 ΗΛ. (ΧΟ. ταυῦ. ἴθ ΗΛ. α), 1298 πούϑτη οτη. 110τὶ, 1299 
ἩΜΙΧΟ ἈΠ ΧΟΘΙ Ο κοϊὰ" 1207 ἠκούσαϑ'᾽ ἄνδρες) ῬΟΥΒΟΙ, 
ἠκούσατ᾽ ἄνδρες 4 ΗΕ 8, ἠκούσατ᾽ ; ἄνδρες α (απο ἄνδρες α" ΞΌΡΘΙΒΟΥ. 
οἷ) 1298 κώκυσμ᾽ Ο' | ἴογτῦ. ἐπεικάσαι. 41299 ἀένναον 4αθ 
1800 ἐπίκουρος 4, ἐπίκουρον οδἰοη] | ἐμοῖς ΥὙϑοΘη ΊΟΥΘ5. ΠΟΠΠᾺΠΠ1 [101] 

1801 μενέλεε (ἰ | μ᾽ οἴη. 7 1802 ΗΜΙΧ. α φονεύετε] ἕοτῦ. ϑείνετε, 
οὗν, δα 1808 | καίνυτε 4. καίνετ᾽ 1,. Τογῦ. καίνετ᾽ ἀπτ 1808 δίστο 4, 
δίστομα 43 φάσγανα ΕἸ, φάσγανα πέμπετε γρ. καὶ ϑείνετε 4, φάσγανα 
πέμπετε α 1804 χειρὸς α΄ 1806 εἰς δηΐθ ν. 801. οὧ | τὰν ΟἹΏ. 

ΑΔΗΒ,, βαρτα ν. δᾶ. 1 [| λειποπάτορα λειπόγαμον ΗΕ], 1 8᾽ οτι. 10}, 
«4ἃ. Ἡριηδηη 1806 ἔκτανεν Α 1, 1808 δόρει Ἡθηηϑπη [ παρὰ 
ποταμὸν] ἰοτ. ΖΙαρδάνων | ὀλλομένους (ἡ | ὁπόϑι Ἡργτπδπη 1809 δά- 
κρυσιν Αα, δάκρυσι οοὔου! [| ἔπεσε 4, συνέπεσεν ἔπεσε ΕΠ ΘΟ, συνεπέσε 
1,1 ἴουὺ, δάκρυσι δάκρυ᾽ ἔπεσ᾽ ἔπεσε | σιδαρέοις] Ηδητηδηῃ, σιδαρέοισι 
Τ10 0] 1310 βέλεσσιν 1,, βέλεσιν ἰ | ἀμφὶ τὰ Α 1811 ὅλος ὁ χορὸς 
Ρταοῆχιῦ ὦ 1318 φόνον] [οτὺ. βόλον, οἷν, Βεοομ. 848, μ65. 180 
1815 ἐσπαίσουσα] 50Υ1051, εἰσπεσοῦσα Ἰ1ΌΥ], οἷν. ἩΠπ65. 660 

ἁπάντα] ΝδθοΟϊ 6Χχ συϑιητη. ΑἸ ΤΟΒ. (π Αρροϑμᾶ. Τι6χ, ὙΙπη8ο0ΌὉ. Ρ. : 
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καλὸν τὸ ϑήραμ᾽, ἣν ἁλῷ, γενήσεται. 
πάλιν κατάστηϑ᾽ ἡσύχῳ μὲν ὄμματι. 

χρόα δ᾽ ἀδήλῳ τῶν δεδραμένων πέρι" 
κἀγὼ σκχυϑρωποὺς ὀμμάτων ἕξω κόρας. 

ὡς δῆϑεν οὐκ εἰδυῖα τἀξειργασμένα. 1890 

ὦ παρϑέν᾽, ἥκεις τὸν Κλυταιμήστρας τάφον 
στέψασα καὶ σπείδασα νερτέροις χοάς; 

β ἙΡΜΙΟΧΗ. 

ἥκω, λαβοῦσα πρευμένειαν. ἀλλά μοι 

- φόβος τις εἰσελήλυϑ', ἥντιν᾽ ἔνδοϑεν 
τηλουρὸς οὖσα δωμάτων κλύω βοήν. 1820 

ΗΖ. τί δ᾽; ἄξι᾽’ ἡμῖν τυγχάνει στεναγμάτων. 

ΕΡ εὔφημος ἴσϑι᾽ τί δὲ νεώτερον λέγεις: 

ΗΔ. ϑανεῖν Ὀρέστην κἄμ᾽ ἔδοξε τῇδε γῆ. 

ΠΡ, μὴ δῆτ᾽, ἐμούς γε συγγενεῖς πεφυκότας. 
᾿ΗΔΜ4. ἄραρ᾽" ἀνάγκης δ᾽ ἐς ξυγὸν καϑέσταμεν. 1880 
᾿ῈΕΡ ἢὖἦ τοῦδ᾽ ἕχατι καὶ βοὴ κατὰ στέγας; 

ΗΛ. ἱκέτης γὰρ Ἑλένης γόνασι προσπεσὼν βοᾷ 

ἜΡ τίς; οὐδὲν οἶδα μᾶλλον, ἣν σὺ μὴ λέγῃς. 

ΗΜ. τλήμων Ὀρέστης μὴ ϑανεῖν, ἐμοῦ 8᾽ ὕπερ. 

ΠΕΡ, ἐπ᾽ ἀξίοισί τἄρ᾽ ἀνευφημεῖ δόμος. 188 

ΗΛ. περὶ τοῦ γὰρ ἄλλου μᾶλλον ἂν φϑέγξαιτό τις; 

ἀλλ᾽ ἐλϑὲ καὶ μετάσχες ἱκεσίας φίλοις, 
σῇ μητρὶ προσπεσοῦσα τῇ μέγ᾽ ὀλβία. 

Μενέλαον ἡμᾶς μὴ ϑανόντας εἰσιδεῖν. 

ἀλλ᾽, ὦ τραφεῖσα μητρὸς ἐν χεροῖν ἐμῆς, 1840 

οἴχτειρον ἡμᾶς χἀπικούφισον κακῶν. 

ἴϑ᾽ εἰς ἀγῶνα δεῦρ᾽. ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι" 

σωτηρίας γὰρ τέρμ᾽ ἔχεις ἡμῖν μόνη. 

' 1818 χρόᾳ ΕΟ, χρόα 4α, χροιᾶ (γ6] χροιᾷ) 453 α5, χροιᾶ 1, δ᾽] 
Ῥούβοι, τ᾽ 1101] 1821 χκλυταιμνήστρας 1001 1822 νξρτέρων ὁ 
1828 μοι α, μὲ α'ὀ 1824 ἔνδοϑεν Ἠατγίυηρ] ἐν δόμοις 101 1828 καί 

ὦ ἘΠ. 1829 ἐμοῦ Α1,] γε οἴη. 1., βϑυρτα ν. 844. 1 1880 ἀνάγγης ΕΠ] 
δ΄ οχη. Εἰ | ἐς μἴῖο 3 1882 προσπεσὸν 4. προσπεσὼν Α 5 1888 οὐ 
γὰρ οἶδα Α | ἢν μὴ σὺ 11, 1885 ἀξίοισι τ᾿ ἀρ᾽ Εἰ, ἀξίοισιν γὰρ 4α, 
ἀξίοισιν ἄρ᾽ «5, ἀξίοισιν ἄρ᾽ 1,, ἀξίοις τ’ ἄρ᾽ 6 | δόμος (ο ἴπ τὰ5.) 4, 
δόμους α., δόμος α 1837 καὶ οἵη. 1), 1840 ἀλλ᾽] ἄγ᾽ ὟΝ 61] 

1841 κἀποχούφισον Γ᾽ 1842 ἐγὼ διηγήσομαι Μ' 
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ΕΡ. ἰδού, διώκω τὸν ἐμὸν ἐς δόμους πόδα. 

σώϑηϑ᾽ ὅσον γε τοὐπ’ ἔμ᾽. ΗΛ. ὦ κατὰ στέγας 1340 
φίλοι ξιφήρεις, οὐχὶ συλλήψεσϑ' ἄγραν; 

ΕΡ, οἱ ἐγώ: τίνας τούσδ᾽ εἰσορῶ; ΟΡ, σιγᾶν χρεών᾽ 
ἡμῖν γὰρ ἥκεις, οὐχὶ σοί, σωτηρία. 

ΗΖ. ἔχεσϑ'᾽ ἔχεσϑε' φάσγανον δὲ πρὸς δέρῃ 
βαλόντες ἡσυχάξεϑ'. ὡς εἰδῇ τόδε 1860 

Μενέλαος, οὕνεκ᾽ ἄνδρας. οὐ Φρύγας κακούς, 

εὑρὼν ἔπραξεν οἷα χρὴ πράσσειν κακούς. 

ΧΟ. ἰὼ ἰὼ φίλαι, βύγορῃ. 

κτύπον ἐγείρετε, κτύπον καὶ βοὰν 

πρὸ μελάϑρων, ὕπως ὃ πραχϑεὶς φόνος 

μὴ δεινὸν ᾿Ζ“ργείοισιν ἐμβάλῃ φόβον, 18δὅ 
βοηδρομῆδσαι πρὸς δόμους τυραννικούς. 

πρὶν ἐτύμως ἴδω τὸν Ἑλένας φόνον 
καϑαιμακτὸν ἐν δόμοις κείμενον. 

ἢ καὶ λόγον του προσπόλων πυϑώμεϑα" 

τὰ μὲν γὰρ οἶδα συμφορᾶς. τὰ δ᾽ οὐ σαφῶς. 1860. 

διὰ δίκας ἔβα ϑεῶν 

νέμεσις ἐς Ἑλέναν. : 
δακρύοισι γὰρ ᾿Ελλάδ᾽ ἅπασαν ἔπλησε. 
διὰ τὸν ὀλόμενον ὀλόμενον ᾿Ιδαῖον ᾿ 

Πάριν, ὃς ἄγαγ᾽ ᾿Ελλάδ᾽ εἰς Ἴλιον. 180 
ὗ 

[ἀλλὰ κτυπεῖ γὰρ κλῆϑρα βασιλικῶν δόμων. ; 

1845 γε οἵα. Ε΄ | ἔμ᾽ 7 ΤΥ]Ο]Ιηἶτι5, ἐμοί ΠῚ 1846 φίλοι] ἄνδρες Ε΄ 
Τογὺ. φῶτες 1847 οἱ... εἰσορῶ ἴῃ ὑθχύπ οἸηϊθδῶ, 1 τηϑῦρσ. 501. 4. 
ΟΡ ΗΔ. Τιδομβαδθη 1848 ἤκεις οἵη. 4, δᾶ, 42 1849 δέρην α΄ 
1860 βάλλοντες 47, 1862 1η οχύα οἸηϊβϑυτηα, 1π τηϑῦσ', ΤΠ ΘΥΊΟΥΘ 8-᾿ 
αἸύατα μαροὺ Δ’ | ἔπραξ᾽ 6 1858 πούϑιη οΠου!, ουδβϑῖη ἴῃ Α4, οΘἰΘΣ. 
ΤΌΤῚ Ποὺ ΟἸΙΒΟΥαηὗ, ὙΘΥΒᾺΪ 1861 ΟΙΏΠ65 ργϑοῆχθυιηῦ, οογγοχὶῦ ΘΙ α]6υ ᾿ς 
βοὰν Α, ἡ ϑᾳρ6Υ ἃ βου. 453 | καὶ βοὰν] ὁμοῦ βοᾷ ὙΥ61] 1854 ἴογΐ. 
ὅπως ἀραχϑεὶς στόνος, οἷν. ΑΘ50ῃ. πο. 830 185 ἐμβάλλει Α | φόβον] 
[ονῦ. κλόνον 1856 πρὸς οἴκους 1, 1867 φόνον] νεχρὸν ῬΔΙΘΥ͂ 
1809 τοῦ «πίθ ν. παροὺ 1 | λόγων ΟΘ' τοῦ 8] πυϑόμεϑα 4, πυϑώμεϑα 4" 

1860 τὰν»... τὰν (σ ογ88.) 4, τὰς... τὰς 453 οὐ οοἰδυϊ [| συμφορᾶς] ΒΟΥΡΒΙ, 
συμφορὰς Ἰ1ΌΤῚ (οἴη. 44, ϑαρτῷ γ. βιρρϑίθνιῦ 45) 1862 εἰς οὐϊδιη 10 
ΠΌΥῚ [| ἐς Ἑλέναν φϑόνος ὙΥ 61] 1868 ἅπαν 4, πάσαν 45" ) πᾶσαν 
ἑλλάδ᾽ αἰ | ἔπλησεν ΗΟ 1806 ἤγαγ᾽ 1 1800-- 68 τούτους δὲ τοὺς 
τρεῖς στίχους οὐκ ἄν τις ἐξ ἑτοίμου συγχωρήσειεν Ἐῤριπίδου εἶναι, ἀλλὰ 
μᾶλλον τῶν ὑποκριτῶν, οἴτινες ἵνα μὴ κακοπαϑῶσιν ἀπὸ τῶν βασιλείων 
δόμων καϑαλλόμενοι παρανοίξαντες ἐκπορεύονται 561101, 1866 κλεῖϑρα 
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σιγήσατ᾽" ἔξω γάρ τις ἐχβαίνει -Φρυγῶν, 
οὗ πευσόμεσϑα τἀν δόμοις ὅπως ἔχει.) 

ΦΡΥΞΕ:. 

᾿Ἀογέϊον ξίφος ἐκ ϑανάτου πέφευγα 

βαρβάροις εὐμάρισιν., 1870 

κεδρωτὰ παστάδων ὑπὲρ τέραμνα 

ΖΔωρικάς τὲ τριγλύφους. 

φροῦδα φροῦδα, γᾶ γᾶ. 

βαρβάροισι δρασμοῖς. 

αἰαΐ᾽ πᾷ φύγω, ἕέναι, 181 
πολιὸν αἰϑέρ᾽ ἀμ- 

πτάμενος ἢ πόντον, Φκεανὸς ὃν 

ταυρόκρανος ἀγκάλαις ἑλίοσ- 

β σὼν κυκλοῖ χϑόνα; 

ΧΟ. τί δ᾽ ἔστιν, “Ελένης πρόσπολ᾽, ᾿Ιδαῖον κάρα; 1380 
ΟΦΡ Ἴλιον Ἴλιον, ὥμοι μοι. Φρύγιον 

ἄστυ καὶ καλλίβωλον Ἴ- 

δας ὄρος ἱερόν, ὥς σ᾽ ὀλόμενον στένω 
ἁρμάτειον ἁρμάτειον 

μέλος βαρβάρῳ βοᾷ διὰ τὸ τᾶς 188 

ὀρνιϑόγονον ὄμμα χκυκνόπτερον 

᾿ καλλοσύνας,. “ήδας σκύμνον. δυσελένας 

δυσελένας. ξεστῶν περγάμων ᾿Ζ4πολλωνίων 

ἐρινύν᾽ ὀττοτοῖ" 

εἶ τὴ. 1 τηὰσῦ. ἴῃ ἡ, 5864 εἶ Υ6801. τη. 2) 4, κλεῖθρα ΕΙδ' βασιλικῶν] 
Ὑγυπάου, βασιλείων 1ΠῸΥῚ 1868 πευσόμεϑα Α (αὐ νἹἀ οὐ) οὐ 5 
ἐ.810 τ ορπου εὐμαρίσι (ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ποσὶ) ΤΠ, βαρβάροις ἐν εὐμαρίσι α 5, 
᾿αρβάροισιν ἐν εὐμαρίσιν 4, ἐν εὐμαρίσι ἜΝ για. Μ. ρ. 898.18 
811 τέρεμνα Εἰ 5' 1818 γᾶ γᾶ (ΘΌΡΘΟΙΒΟΥ. ἡ...) 4 1814 Τουύ. 
γγάροισι δρασμοῖς 1875 ξέναι (ο ΘΌΡΘΟΙ α 801. τι. 1 ν6ὶ 2) 4 
311 ὠχεανὸν 7 1818 ἀγκάλαις ταῦυῦ. ἴῃ ἀγκάλαισι 1819 κυκλοῖ 

.1,. κυλλεῖ οθὐουϊ 1880 ἔστ᾽ ν6] ἔσϑ᾽ ΟΜ, ἔστιν γϑοθηύουθβ [1001 | 

ὄρα 4, κάρα Α5 1582 καὶ οἵα. «τ ϑ | καλλίβολον Α. καλλίμηλον 
[ουσθυθη 1888 ὅς 4, ὥς 43 ἁρμάτειον ἁρμάτειον ( βουῖρίο ΒΌΡΘΥ 
) 4 ἐν 56Π0], ᾿“πολλόδωρος ὃ Κυρηναῖος παρεπιγραφὴν λέγει εἶναι, τὸ 
ομόδιον ὦ ἴλιον (!. τὸ ἁρμάτειον μέλος)" εἰ δὲ ἦν παρεγραφή, ἅπαξ ὁ ἂν 

πεγράφετο 1886 5α. δι᾽ ὀρνιϑόγονον ῬΟΥΒΟῚ 1886 κυχνόσπορον 
" ὅτοη 1887 σκύμνου τοοθηίίογοϑ ΠῚ] 1887 56. δυσελένας 5616] 1 
1889 ἐρινῦν ὕ οχ ν ἴαοίο 4, ἐρινῦν α, ἐριννῦν Εἰ, ἐριννύν 1] ὀττοτοί 
6] ὀττοτοῖ Ο 8, ὀτοτοί 1, τοτοῖ Κιντομπο , ὀτοττοῖ Νϑυοῖς 

-«---- 

Ι 
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ἰαλέμων ἰαλέμων 1390 
Ζαρδανία τλᾶμον Γανυμήδεος 

ἱπποσύναᾳ, Ζιὸς εὐνέτα. 

ΧΟ. σαφῶς λέγ᾽ ἡμῖν αὔϑ᾽ ἕκαστα τἀν δόμοιο. 

[τὰ γὰρ πρὶν οὐκ εὔγνωστα συμβαλοῦσ᾽ ἔχω.) 

ΦΡ, αἴλινον αἴλινον ἀρχὰν ϑανάτου 1395 

βάρβαροι λέγουσιν, αἰαῖ, 

᾿'4σιάδι φωνᾷ, 

βασιλέων ὅταν αἷμα χυϑῇ κατὰ γᾶν ξίφεσιν 

σιδαρέοισιν “ἯἽιδα. 

ἦλθον δόμους, ἵν’ αὔϑ᾽ ἕκαστά σοι λέγω, 1400 
λέοντες Ἕλλανες δύο διδύμω" 

τῷ μὲν ὃ στρατηλάτας πατὴρ ἐκλήξετο, 

ὃ δὲ παῖς Στροφίου, κακόμητις ἀνήρ, 
οἷος Ὀδυσσεύς, σιγᾷ δόλιος, 
πιστὸς δὲ φίλοις, ϑρασὺς εἰς ἀλκάν, 140 

ξυνετὸς πολέμου, φόνιός τε δράκων. 

ἔρροι τᾶς ἡσύχου προνοί- 

ας κακοῦργος ὦν. 

οἱ δὲ πρὸς ϑρόνους ἔσω 
μολόντες ἃς ἔγημ᾽ ὁ τοξότας Πάρις 
γυναικός. ὄμμα δακρύοις 1410 

πεφυρμένοι, ταπεινοὶ 

ἕξζονϑ᾽. ὃ μὲν τὸ κεῖϑεν, ὃ δὲ 
τὸ κεῖϑεν. ἄλλος ἄλλοϑεν πεφραγμένοι. 

περὶ δὲ γόνυ χέρας ἱκεσίους 

1891 τλάμκν Α, τλάμον 43, τλάμων ταυῦ. ἴῃ τλᾶμον α, τλᾶμον Θ, 
τλάμων 11], 1 γαννυμήδεος δ' [ ἱπποσύνα 1101] 1. 6. ἱπποσύνᾳ, αποά, 
τηοπαϊῦ θυ ΠΝ 1898 αὖϑ' ἑκαστ᾽ ἀν Α, αὖθ᾽ ἕκαστα ταν Α45᾽ 
αὐϑέκαστα Ο' (οὐϊατη 1400) 1898 58αᾳ. ἕκαστα συμβαλοῦσ᾽ ἔχω (νοΥρᾶ, 
τἀν... εὔγνωστα ἀθϑαμ) ἢ 1394 56}0]. οὗτος ὁ στίχος ἐν πολλοῖς ἀντι- 
γράφοις οὐ γράφεται (1. φέρεται) 1896 ϑανάτου] ἴοτί. ἰαλέμου, οἴ, 
5080]. ἐν ἀρχῇ ϑρήνου 1898 βασιλέων] ἴοτῦ. βαλήνων | γᾶν (ϑΌρΘΥΒβΟ 
1η. 2 η) Α| ξίφεσι α "8 1899 ἀΐδα 4) Έ δ, ἀΐδα (Βρουβου. οὔ τα. 3) 
α, ἀΐδαο 1, 1400 δόμους] Ηρητηᾶππ, εἰς δόμους 101 1401 δύω αἰ 
ἴον! λέοντε διδύμω (δύο ἀο]οὺ ΠΙπαοΥ) 1402 ἐκληΐξετο Ἰ10ΥἹ (ἐκλύίξετο 
(Ἱ 1408 κακόμητις}] Ῥούβοπ, κακομήτας 110Υ1 [| ἀνήρ οἴῃ. δ᾽ 
1400 ϑρασὺς δ᾽ Ο' ἐς ἀλκὴν 11, 1400 πολέμῳ 1, 1407 ἔρροι» 
ΒΌΡΘΥΒΟΥ͂, δι, ὦ ἁσύχου ὈιπαοΥ [ προννοίας (ὐ 1409 τοξότης 5 
1412 ἔξοντ᾽ 1, 1414 χέρας] Κίηρ,, χεῖρας 1011 [| ἱκεσίας τθ0. ΠΠΌΘΝ, 
ἴογῦ. σϑοῦθ ' 



᾿ ΟΡΕΣΤῊΣ θ3 

ἔβαλον ἔβαλον ᾿Ελένας ἄμφω. 1410 
ἀνὰ δὲ δρομάδες ἔϑορον ἔϑορον 
ἀμφίπολοι Φρύγες" 

' προσεῖπε δ᾽ ἄλλος ἄλλον πεσὼν ἐν φόβῳ, 

μή τις εἴη δόλος. 

κἀδόκει τοῖς μὲν οὔ, 1490 

τοῖς δ᾽ ἐς ἀρκυστάταν 

μηχανὰν ἐμπλέκειν 

παῖδα τὰν Τυνδαρίδ᾽ ὁ 
μητροφόντας δράκων. 

ΧΟ. σὺ δ᾽ ἦσϑα ποῦ τότ᾽; ἢ πάλαι φεύγεις φόβῳ; 1498 
ΦΡ Φρυγίοις ἔτυχον Φρυγίοισι νόμοις 

β παρὰ βόστρυχον αὔραν αὔραν 

᾿Ἑλένας “Ελένας εὐπᾶγι κύκλῳ 

πτερίνῳ πρὸ παρηΐδος ἄσσων 

᾿ βαρβάροισι νόμοισιν. 1480 

ἃ δὲ λίνον ἠλακάτᾳ 
δακτύλοις ἕλισδσε, 

νήματα δ᾽ ἵετο πέδω, 
σκύλων Φρυγίων ἐπὶ τύμβον ἀγάλ- 
ματα συστολίσαι χρήζουσα λίνῳ. 148 

φάρεα πορφύρεα, δῶρα Κλυταιμήστρα. 

᾿ προσεῖπεν δ᾽ Ὀρέστας 
“άκαιναν κόραν" ὦ 
Διὸς παῖ. ϑὲς ἴχνος 

πέδῳ δεῦρ᾽ ἀποστᾶσα κλισμοῦ, 1440 

Πέλοπος ἐπὶ προπάτορος 
ἕδραν παλαιᾶς ἕστίας, 
ῬᾺ..3 

ἵν -εἰδῇς λόγους ἐμούς. 

1410 ἔβαλον ϑαροίβου. 2 015 4 1418 προσεῖπεν ἄλλος ὁ, προσεῖπεν 
᾿ ἄλλος Ηδτυηρ 1421 ἐς οἵη. Εἰ | ἀρκυστάτην 6 1422 [ουνύ. 

1428 τὴν 11ΌΥῚ 1494 μητροφόντης Θ΄, ματροφόντας })1π- 
| 1420 πότ᾽ ταυῦ. ἴῃ τότ᾽ ἃ 1420 ἔφυγον ΟΟΙΥ. ἴῃ ἔτυχον Α| 
")θυγίοις 5 1428 εὐπᾶγι] Ἡδηϊηδππ, εὐπηγεῖ 4 Π' δ΄, εὐπαγεῖ ὦ 
μ429 ἀΐσσων ΟΝ 1480 βαρβάροις Κίηρ Ι νΘΙΒΌΠῚ δοΙοὺ Ἠδτγίαηρ' 
481 ἃ δὲ ΒΌΡΤΕΒΟΓ. ἡ δὲ Α || λίν᾽ 61} 1488 νήμαϑ' ἴετο ἢ, νῆμα 
ἡ ἕξτο 1, | ἴετ᾽ ἐν Ἠδιτθᾶππη 1484 ἐπιτύμβι᾽ Ἠογνγογάθη. 1486 στο- 
ΤᾺ ἼῈ συστολῆσαι σ 1486 χλυταιμνήστρα (ν6] -ᾳ) 1011 1481 

᾿φοσεῖπε α ΕἸ 5) ὀρέστης Ο 1442 παλαιὰν ἕδραν ἑστίας Ἠθδητηδηπ 
"48 λόγοις Α,, λόγους 45 

Ἱ 
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ἄγει δ᾽ ἄγει νιν" ἃ δ᾽ ἐφείπετ᾽. 
οὐ κοι ος. ὧν ἔμελλεν᾽ 

ὁ δὲ συνεργὸς ἄλλ᾽ ἔπρασσ᾽ 
 ΑΥὰ Ἁ , 

ἰύζων κακὺς Φωκεύς" 

οὐκ ἐχποδὼν ἴτ᾽, ἀλλ᾽ ἀεὶ κακοὶ Φρύγες; 
ἔκλῃσε δ᾽ ἄλλον ἄλλοσ᾽ ἐν στέγαις" 
τοὺς μὲν ἐν σταϑμοῖσιν ἱππικοῖσι, 

τοὺς δ᾽ ἐν ἐξέδραισι. τοὺς δ᾽ ἐκεῖσ᾽ ἐκεῖθεν ἢ 

ἄλλον ἄλλοσε διαρμόσας ἀποπρὺ δεσποίνας. 

ΧΟ. τί τοὐπὶ τῷδε συμφορᾶς ἐγίγνετο; 

ΦΡ ᾿Ιδαία μᾶτερ μᾶτερ 

ὀβρίμα ὀβρίμα, αἰαῖ 

φονίων παϑέων ἀνόμων τε κακῶν 140ὅ 

ἅπερ ἔδρακον ἔδρακον ἐν δόμοις τυράννων. 

ἀμφὶ πορφυρέων πέπλων ὑπὸ σκότου 

ξίφη σπάσαντες ἕν χεροῖν, 

ἄλλος ἄλλοδε ἦ 

δίνασεν ὄμμα. μή τις παρὼν τύχοι. 

ὡς κάπροι δ᾽ ὀρέστεροι γυναικὸς ἀντίοι σταϑέντες τ 
ἐννέπουσι" Ἀρεβυδᾷ 

κατϑανῇ. κακός σ᾽ ἀποκτείνει πόσις, 

κασιγνήτου προδοὺς 

ἐν άργει ϑανεῖν γόνον. 
ἃ δ᾽ ἀνίαχεν ἴαχεν᾽ ὥμοι μοι. 140 

λευκὸν δ᾽ ἐμβαλοῦσα πῆχυν στέρνοις. . 
κτύπησε χρᾶτα μέλεον πλαγᾷ᾽ 

1444 ἃ δ᾽ Βυρούβου. ἥ ὦ 1445 ἔμελλε 4, ἔμελλε παϑεῖν Τ᾿ 
1440 ξυνεργὺὸς α 1440 ἰύξων] ΒΟΥ051, ἰὼν Ἰουὶ 1447 Ἰηΐον ἔτ᾽ οὐ ἀλλ᾽ 
ὙΘΥΒΊΙΒ ΘΧΟΙαΊ556. νἹαἀθύμπτ  αἰδὶ 488 1448 ἐκλήϊσε Οϑ' [ ἄλλοσ᾽ ἄλλο 
ἐν ΠΊ, ἄλλον ἄλλοσε 6α' ] ἄλλοσε στέγης τϑοθηθουθβ 10ΥἹ (οἷν. 112) 
ἄλλοσ᾽ ἐν στέγαισι Ἡθτγηᾶθὴνῆ [1449 ἱππικοῖς 7 1480 ἐν ἔδραισι 6 
ἐκεῖσσ᾽ Α 1461 νγρούρω ἄλλον ἄλλοσε Βυβρθοίδ 1462 ἐγίνετο 12 
ἐγένετο (ὐ 1458 μᾶτερ 5616] 7), 1454 ὀμβρίμα ὀμβρίμα (1, Ὶ 
1450 Ροϑύ Ῥυϊὰ5 ἔδρακον τιηἶτι5 νθυβϑτβ βραδατα γϑοαθτη ἴῃ 1 | δόμοισι Κὶ 

1401 οἱ δ᾽ ἀμφὶ ῬαΑΙΘΥ [| πορφυρέων] ἴοτύ. ταναὐφέων, οἷν. 508 
ΤΎΔΟΉ. 602 1468 ἐκ Α΄, ἐν 45 1469 τύχη ταυῦ. ἴῃ τύχοι α΄ 
1400 ἀντία (ὐ 1462 ἀποντείνει γρ. ἀποκτενεῖ Α 1406 δ 
(ΘΒ ρ υβου. ἤ τὰ. 2) α | ὅδ᾽ 1, ἀνίαχεν Ὀ15 1 | ἴαχεν ογαὰ. 4 1460 [10 
ἀμβαλοῦσα 1400 8α. στέρνα... κρᾶτά τε ὟΥ͂61] 1407 κρᾶτα (δουρὶ 
τὸ ΒΌΡ6Ι ταὴ ὦ | πλαγᾶν 4, πλαγάν 4", πλαγάν (ϑΌρθΙΒον. ἡ οὖ ἣν) ( 
πλαγάν 1, 
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φυγᾷ δὲ ποδὶ τὸ χρυσεοσάνδαλον 

ἴχνος ἔφερεν ἔφερεν᾽ 

ἐς κόμας δὲ δακτύλους δικὼν Ὀρέστας. 

Μυκηνίδ᾽ ἀρβύλαν προβάς., 14τὸ 

ὥμοις ἀριστεροῖσιν ἀνακλάσας δέρην, 

παίειν λαιμῶν ἔμελλεν εἴ- 

δῶ μέλαν ̓ ϑύρυς: 

ΧΟ. ποῦ δ᾽ ἦτ᾽ ἀμύνειν οἵ κατὰ στέγας ΒΝ 

ΦΡ. ἰαχᾷ δόμων ϑύρετρα καὶ σταϑμοὺς 

β μοχλοῖσιν ἐκβαλόντες, ἔνϑ' ἐμίμνομεν, 

βοηδρομοῦμεν ἄλλος ἄλλοθεν στέγης, 1471 

ὃ μὲν πέτρους, ὃ δ᾽ ἀγκύλας, 

ὃ δὲ ξίφος πρόκωπον ἐν χεροῖν ἔχων. 
' ἔναντα δ᾽ ἦλϑεν 
᾿ Πυλάδης ἀλίαστος. οἷος οἷος 

κτωρ ὃ Φρύγιος ἢ τρικόρυϑος ΔΑΐας, 1480 

ὃν εἶδον εἶδον ἐν πύλαισι Πριαμίσιν" 
φασγάνων δ᾽ ἀκμὰς συνήψαμεν. 

Ι τότε δὴ τότε διαπρεπεῖς ἐγένοντο Φρύγες, 

ὅσον ἤρεξος ἀλκὰν ἥσσονες ᾿Ελλάδος 

ἐγενόμεσϑ'᾽ αἰχμᾶς, 148ὅ 

ὃ ἐεβ δ Ὲ οἰχόμενος φυγάς, ὃ ὃ δὲ νέκυς ὦν, 
ὃ δὲ τραῦμα φέρων, ὃ δὲ λισσόμενος, 

ΠΑΤΩ προβολάν᾽ 

ὑπὸ σκότον δ᾽ ἐφεύγομεν" 
νεχροὶ δ᾽ ἔπιπτον, οἵ δ᾽ ἔμελλον, οἱ δ᾽ ἔκειντ᾽. 
“ἔμολε δ᾽ ἁ τάλαιν᾽ “Ερμιόνα δόμους 1490 
ἐπὶ φόνῳ χαμαιπετεῖ ματρός, ἅ νιν ἔτεκεν τλάμων. 

ἄϑυρσοι δ᾽ οἷά νιν δραμόντε Βάκχαι 

σκύμνον ἐν χεροῖν ὀρείαν 

1408 φυγῶι 4, φυγῶ 1,, φυγάδι Βδοῖαθ 1469 ἐς ῃ1ῖο ΟΘ΄ 1471 
ἰοτύ. ὠλέναις ἀριστεραῖσιν, οἷν. ῬΒοΘΗ. 1180 1412 ἴογὺ. παίσειν | 
᾿αἱμῶν 4, λαιμὸν 4".«ΕἘΜ5 ] ποῦ δ᾽ ἦτ᾽] Βοίμθο, ποῦ δῆτ᾽ 1100] 
418 ἴογύ. ἀχᾷ 1414 οτὰ. 6, δα. γα | ἐῤβοδάντεἑ Α4Ε6 1410 οἱ 
ἂν 71 1471 χεροῖν αὖ Τ' χερσὶν ΑἜἘ1, 1418 ἔναντι 17, | ἦλϑε ΟΝ 
479 οἷο οἷος [1 1481 πριαμίσι Αασ 1482 φασγάνων] ξιφέων 
ΘΙτηβοϑίῃ 1484 ἄρεος (ο ἴῃ τϑ8. 507. 1η. 2) 4α, ἄρεως 1, 148 

νγενόμεσϑ᾽ τος. Πθον, ἐγενόμεϑ᾽ Οϑ 1490 ἡ 1, | ἑρμιόνη 5 
491 ἔτεχε "' δ' 1499 δραμόντες 8 | ἴονῦ. ὄρειον 

ἘΠπιτρ 95, Ογοβίθ. ὅ 
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ξυνήρπασαν᾽ πάλιν δὲ τὰν Ζιὸς κόραν ᾿ 
ἐπὶ σφαγὰν ἔτεινον" ἃ δ᾽ ἐκ ϑαλάμων 

ἐγένετο διαπρὸ δωμάτων ἄφαντος. 1495. 

ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς καὶ νύξ, 

ἤτοι φαρμάκοισιν ἢ μάγων 

τέχναισιν ἢ ϑεῶν κλοπαῖς. 

τὰ δ᾽ ὕστερ᾽ οὐκέτ᾽ οἶδα" δρα- 
πέτην γὰρ ἐξέκλεπτον ἐκ δόμων πόδα. 

πολύπονα δὲ πολύπονα πάϑεα 1500 

Μενέλαος ἀνασχόμενος ἀνόνητον ἀπὸ 

Τροίας ἔλαβε τὸν ᾿“Ελένας γάμον. 

ΧΟ. καὶ μὴν ἀμείβει καινὸν ἐκ καινῶν τόδε" 

ξιφηφόρον γὰρ εἰσορῶ πρὸ δωμάτων 

βαίνοντ᾽ Ὀρέστην ἐπτοημένῳ ποδί. 1ὅ0ὅ 

ΟΡ ποῦ ᾽στιν οὗτος ὃς πέφευγεν ἐκ δόμων τοὐμὸν ξίφος; 

ΦΡ, προσκυνῶ σ᾽, ἄναξ, νόμοισι βαρβάροισι προσπίτνων. 

ΟΡ οὐκ ἐν Ἰλίῳ τάδ᾽ ἐστίν. ἀλλ᾽ ἐν ᾿Ζργείᾳ χϑονί. 
ΦΡ, πανταχοῦ ζῆν ἡδὺ μᾶλλον ἢ ϑανεῖν τοῖς σώφροσιν. 

ΟΡ, οὔτι που κραυγὴν ἔϑηχας Μενέλεῳ βοηδρομεῖν; τῦϊτ0 

ΦΡ, σοὶ μὲν οὖν ἔγωγ᾽ ἀμύνειν" ἀξιώτερος γὰρ εἶ. 
ΟΡ ἐνδίκως ἡ Τυνδάρειος ἄρα παῖς διώλετο: 

ΦΡ, ἐνδικώτατ᾽, εἴ γε λαιμοὺς εἶχε τριπτύχους ϑενεῖν. 
ΟΡ. δειλίᾳ γλώσσῃ χαρίξῃ, τἄνδον οὐχ οὕτω φρονῶν. 

ΦΡ, οὐ γάρ, ἥτις ᾿Ελλάδ᾽ αὐτοῖς Φρυξὶ διελυμήνατο; 151 
ΟΡ. ὄμοσον᾽ εἰ δὲ μή. κτενῶ δε᾽ μὴ λέγειν ἐμὴν χάριν. 

ΦΡ, τὴν ἐμὴν ψυχὴν κατώμοσ᾽, ἣν ἂν εὐορκοῖμ᾽ ἐγώ. 

ΟΡ, ὧδε κἀν Τροίᾳ σίδηρος πᾶσι Φρυξὶν ἦν φόβος: 

1498 συνήρπασαν Α | τᾶς ΖΙιὸς κόρας ῬΕΙΘΥ 1494 δ᾽ ἀπὸ ϑα- ΄ 

λάμων ὟΝ 61] 1496 δὴ πρὸ 1], 1498 τέχναισιν γτϑοθηθογοβ ΠΥ], 
τέχναις Ο δ' 1499 οὐ κατοῖδα 4, οὐ κάτοιδα α, οὐκέτ᾽ οἶδα -οΘΥΘΥΙ 
1002 ἑλένης 1, 1004 γὰρ ἔκ προδωμάτων εἰσορῶ [1, 1606 τοὐμὸν 
ἐκ δόμων α. 1500-- -1ὅ86 ἀο]οὺ Α. ΘΟΥαθηϊηρου, οἷν. 5680]. δᾷ ν. 1613. 
ΗΙ5 ἀο]οῦϊβ δὐὔϊδιη νυ. 1508---Οὔ ΔΌΙΘρΌμαἹ ν᾽ θη 1601 βαρβάροις. 
Α41,, βαρβαρικοῖς α΄ | προσπίτνων γϑορηθοτοα ΠΠΌῚ], προσπίπτων ΟΘ΄ 
1009 τοϊσώφροσιν 4, τοῖς σώφροσι ΒῚ 1010 κραυγεῖν 4 | μενέλεων "δ΄ 

1611 σὺ 4, σοὶ 43 οὖν οχν. 7 1612 ἄρα Β6ό 1518 ϑενεῖν) 
τ σα. Βομιηϊαῦ, ϑανεῖν 1101] 1014 οὕτως 1, 1515 αὐτοῖσι ΒΗ 
1010 χτενῶ 8, κτανῶ ΟΘΘΙ] 1017 ἂν οἴῃ. 1018 σίδαρος σ΄ 
πᾶσι οἵα. Α, ἀπᾶρ σίδηρος Φρυξὶν ἦν μέγας φόβος Βαπομοηβίθίη | ἐν 
ῬῖῸ ἦν 1, 
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ΦΡ, ἄπεχε φάσγανον᾽ πέλας γὰρ δεινὸν ἀνταυγεῖ φόνον. 

ΟΡ. μὴ πέτρος γένῃ δέδοικας ὥστε Γοργόν᾽ εἰσιδών; 1ὕ90 
ΦΡΟ μὴ μὲν οὖν νεκρός" τὸ Γοργοῦς δ᾽ οὐ κάτοιδ᾽ ἐγὼ 

᾿χάρα. ' 

ΟΡ. δοῦλος ὧν φοβῇ τὸν “Ἴιδην., ὅς σ᾽ ἀπαλλάξει κακῶν; 

ΦΡ πᾶς ἀνήρ, κἂν δοῦλος ἦ τις, ἥδεται τὸ φῶς δρῶν. 

ΟΡ εὖ λέγεις" σῴξει σε σύνεσις. ἀλλὰ βαῖν᾽ ἔσω δόμων. 

ΦΡ οὐκ ἄρα κτενεῖς “εἰ; : ΟΡ. ἀφεῖσαι. ΦΡ, καλὸν ἔπος 

λέγεις τόδε. 169 

ΟΡ, ἀλλὰ μεταβουλευσόμεσϑα. ΦΡ τοῦτο δ᾽ οὐ καλῶς 

β λέγεις. 

β ΟΡ, μῶρος, εἰ δοκεῖς μὲ τλῆναι σὴν καϑαιμάξαι δέρην᾽ 

οὔτε γὰρ γυνὴ πέφυκας οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσιν σύ γ᾽ εἶ. 
τοῦ δὲ μὴ στῆσαί δὲ κραυγὴν εἵνεκ᾽ ἐξῆλθον δόμων" 

ὀξὺ γὰρ βοῆς ἀκοῦσαν ΄4ργος ἐξεγείρεται. 1580 

Μενέλεων δ᾽ οὐ τάρβος ἡμῖν ἀναλαβεῖν ἔσω ξίφους" 

᾿ ἀλλ᾽ ἴτω ξανϑοῖς ἐπ’ ὥμων βοστρύχοις γαυρούμενος" 
εἰ δ᾽ ἄρ᾽ ̓ ᾽Δργείους ἐπάξει τοῖσδε δώμασιν λαβών, 

ι τὸν ᾿- φόνον διώκων. κἀμὲ μὴ σῴξειν ϑέλει 
σύγγονόν τ᾽ ἐμὴν Πυλάδην τε τὸν τάδε ξυνδρῶντά 

μους 1680 

παρϑένον τε καὶ δάμαρτα δύο νεκρὼ κατόψεται. Ι 
β 

ΧΟ. ἰὼ ἰὼ τύχα, Δ 51. 

ἕτερον εἰς ἀγῶν᾽. ἕτερον αὖ δόμος 
᾿" 3 » νι ν᾽ , , 

φοβερὸν ἀμφὶ τοὺς 4τρείδας πίτνει. 

τί δρῶμεν; ἀγγέλλωμεν ἐς πόλιν τάδε: 

1619 ἄπεχε γρ. ἄπαγε Α4 1520 ἐσιδών Εἰ 1022 ἁπαλλάξῃ 

: (υ6] -ἢ) ΑἋ8᾽| κακῶν] χϑονός 1 1528 ὁρᾶν Β6 1620 κτανεῖς 5] 

μὲ αΒ8 1620 μεταβουλευσόμεϑα 4Ε88 1621 τλῆναι οτη. Β 

1628 πέφηνας Β| ἐν οτι. 5 | ἀνδράσι α 1, 1029 τοῦ] τοῦτο (το 
᾿ Ῥϑα]α] τη ογα50) Α | οὔνεκ᾽ ΠΌΥ] | ἦλϑον α΄ 1680 ἐξηγείρετ' ἂν 61] 
᾿ς 1681 ἔσω πῖο 8 ξίφος 41, 1588: δ᾽ ἄᾳ.} 61}, γὰρ 1011 [ δώμασι 

' ΒΟ | λαβών Α, μολών 43, μολῶν Β 1084 κἀμὲ μὴ σώξειν ϑέλη 

᾿ (ϑέλει α) γρ. κἀμὲ μὴ σώση ΠΉΒΕΡΕ Ἅα, κἀμὲ μὴ σώσῃ ϑανεῖν (εῖν ἴῃ 

᾿ ΤΆ. ΒΡΗ͂) 8; κἀμὲ μὴ σώζειν ϑέλει 5, κἀμὲ μὴ σώξειν ϑέλῃ Εἰ 

. 108 πε δηὰ] τρίτον ἘΠτη5]6Υ, φίλον γγ61} Ι τε οἵη. Πὶ | νϑύβαμπι αδἰθῦ 
ῬΆΙΟΥ 1680 δύω Β΄, ἰ681 ἰὼ τύχα ἰὼ τύχα Β 1588 ἕτερον 
ἀγῶνα Β | αὖ οπι. 1, αὐΐο 1589 οὐ 1641 ΗΜΊΙΧ., απο 1649 ΧΟ. 
ΟΝ, πδ58 ποίδβ ἀβ]ονι Κιτομμο 1539 ἀγγέλωμεν 4, ἀγγέλλομεν Β, 
᾿ἤοτῦ. ἀγγείλωμεν 

θ᾿ 
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Ἃ ἢ σῖγ᾽ ἔχωμεν; ἀσφαλέστερον. φίλαι. 140 
ἴδε πρὸ δωμάτων ἴδε προκηρύσδει 

ϑοάζων ὅδ᾽ αἰϑέρος ἄνω καπνός. 

ἅπτουσι πεύκας, ὡς πυρώσοντες δόμους 

τοὺς Τανταλείους, οὐδ᾽ ἀφίστανται φόνου. 
τέλος ἔχει δαίμων βροτοῖς, 104 

τέλος ὅπᾳ ϑέλει. 

μεγάλα δέ τις ἁ δύναμις δι’ ἀλάστορ᾽ 

ἔπεσ᾽ ἔπεσε μέλαϑρα τάδε δι᾽ αἱμάτων 
διὰ τὸ Μυρτίλου πέσημ᾽ ἐκ δίφρου. 

ἀλλὰ μὴν καὶ τόνδε λεύσσω Μενέλεων δόμων πέλας 

ὀξύπουν, ἠσϑημένον που τὴν τύχην ἣ νῦν πάρα. 1ῦδ0 

οὐκέτ᾽ ἂν φϑάνοιτε κλῆϑρα συμπεραίνοντες μοχλοῖς, 
ὦ κατὰ στέγας ᾿Δτρεῖδαι. δεινὸν εὐτυχῶν ἀνὴρ. 
πρὸς κακῶς πράσσοντας, ὡς σὺ νῦν, Ὀρέστα, δυστυχεῖς. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ἥκω κλύων τὰ δεινὰ καὶ δραστήρια 

δισσοῖν λεόντοιν᾽ οὐ γὰρ ἄνδρ᾽ αὐτὼ καλῶ. 165 
ἤχουσα γὰρ δὴ τὴν ἐμὴν ξυνάορον 

ὡς οὐ τέϑνηκεν, ἀλλ᾽ ἄφαντος οἴχεται, 

κενὴν ἀκούσας βάξιν, ἣν φόβῳ σφαλεὶς 

ἤγγειλέ μοί τις. ἀλλὰ τοῦ μητροκτόνου 
τεχνάσματ᾽ ἐστὶ ταῦτα καὶ πολὺς γέλως. 1500 

1640 ἔχομεν Β6' ἀσφαλεστέραν 4 α, ἀσφαλέστερον α'Ὗὐ 185641 ἴον. 
ἴδ᾽ ἀπὸ | δομάτων Α 1642 ἔονγῦ. αἰϑέρ᾽ ἄσσων 1644 τὰς 8, ἴοτί. 
στέγας τὰς Τανταλείους 1 φόνου] πόνου ἴῃ τϑοθη οι [1ΌΥ]5 ᾿ 
1045 ἔχει] ἄγει Βοίμα | βροτοῖς] ϑ'6Ια]ου, βροτοῖσι να] βροτοῖσιν Ἰ1ΌΤῚ ᾿ς 
δαίμων βροτοῖς] βροτοῖς ϑεός ὙΥ 61] 1640 ὄπα 8, ὅπου ὃ) ϑέλη 48 

1047 μεγάλα (βαρθιθου. ἡ) ἃ, μεγάλη Β' δύναμις) ἴοτῦ. νέμεσις ᾿ς 
ἀλάστορ᾽] ὅδ: α]6υ, ἀλαστόρων 1101 1648 ἔπεσεν ἔπεσε 4 Β 6΄, ἔπαισεν 
ἔπαισε Ε΄ Π,, ἔπαισεν ἔπαισε, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὈΪΒ δ, αν, οἴ. 5080]. ἐὰν μὲν διὰ τοῦξ᾽ 
τὸ ἔπεσεν, οἱονεὶ ἐπλησίασέ τις τοῖς οἴκοις φονικὸς δαίμων δι᾽ αἱμάτων 
τιμωρίαν ποιούμενος τοῦ πτώματος τοῦ Μυρτίλου: ἐὰν δὲ διὰ τῆς αἱ ὶ 
διφϑόγγου, ἀντὶ τοῦ ἔκρουσεν, ἴοτί. ὃς ἐπέπεσε μέλαϑρα τάδε δίκαν 
πράσσων 1049 λεύσω Α.Β1,, λεύσσω 45 πέλας γρ. καὶ πέρα 4, πάρος Β΄ 

1δῦ0 ἀο]οὺ Ναιοῖς 1001 ΗΛ. φρυδθβουρϑὶῦ αὅ, Ἰύθτα σ, 5θᾷ ἴρβῶ ραποῦϊβ.. 
οἰηχὶὺ 1001 κλεῖϑρα Τ'΄ ΠΕ 5 1608 σὺ οἵη. Α 1δῦδ δυσσοῖν Εἰ 
10ῦ0 ἤκουσα μὲν γὰρ τὴν ΚΙτΟΒΒΟΗ͂ 1δῦ8 καινὴν 1, : 
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ἀνοιγέτω τις δῶμα᾽ προσπόλοις λέγω 

ὠϑεῖν πύλας τάσδ᾽, ὡς ἂν ἀλλὰ παῖδ᾽ ἐμὴν 

ῥδυσώμεϑ᾽ ἀνδρῶν ἐκ χερῶν μιαιφόνων 
Ι καὶ τὴν τάλαιναν ἀϑλίαν δάμαρτ᾽ ἐμὴν 

λάβωμεν, ἧ δεῖ ξυνϑανεῖν ἐμῇ χερὶ 150 
τοὺς διολέσαντας τὴν ἐμὴν ξυνάορον. 

β ΟΡΕΣΤῊΣ.. 

β οὗτος σύ, κλήϑρων τῶνδε μὴ ψαύσῃς χερί" 

β Μενέλαον εἶπον, ὃς πεπύργωσαι ϑράσει" 
ἢ τῷδε ϑριγκῷ κρᾶτα συνϑραύσω σέϑεν. 

ῥήξας παλαιὰ γεῖσα, τεκτόνων πόνον. 1610 
μοχλοῖς ἐΠσο: κλῇϑρα, σῆς βοηδρόμου 
σπουδῆς ἅ σ᾽ εἴρξει, μὴ δόμων ἔσω περᾶν. 

ΜΕ. ἔα, τί χρῆμα; λαμπάδων δρῶ σέλας, 

3 ὄ 

Ο 

δόμων δ᾽ ἐπ’ ἄκρων τούσδε πυργηρουμένους, 
ξίφος δ᾽ ἐμῆς ϑυγατρὸς ἐπίφρουρον δέρῃ. 1587 

ΟΡ. πότερον ἐρωτᾶν ἢ κλύειν ἐμοῦ ϑέλεις; 

ΜΕ. οὐδέτερ᾽᾿ ἀνάγκη δ᾽, ὡς ἔοικέ, σου κλύειν. 
ΟΡ μέλλω κτενεῖν σου ϑυγατέρ᾽, εἰ βούλει μαϑεῖν. 

ΜΕ. Ἑλένην φονεύσας ἐπὶ φόνῳ πράσσεις φόνον: 
ΠῸΡ εἰ γὰρ κατέσχον μὴ ϑεῶν κλεφϑεὶς ὕπο. 1680 
ΜΕ. ἀρνῇ κατακτὰς κἀφ᾽ ὕβρει λέγεις τάδε; 

ΟΡ λυπράν γε τὴν ἄρνησιν εἰ γὰρ ὥφελον 

ΜΕ. τί χρῆμα δρᾶσαι; παρακαλεῖς γὰρ ἐς φόβον. 

ΟΡ, τὴν Ελλάδος μιάστορ᾽ εἰς “Διδου βαλεῖν. 
ΜΕ. ἀπόδος δάμαρτος νέκυν. ὅπως χώσω τάφῳ. 1568ὅ 

ΟΡ ϑεοὺς ἀπαίτει. παῖδα δὲ χτενῶ σέϑεν. 

ΜΕ. ὁ μητροφόντης ἐπὶ φόνῳ πράσσεις φόνον: 

1601 δῶμα] κλεῖθρα Β 1862 ἀλλὰ οἴη. 7 1568 ῥυσῶμεσϑ'᾽ Β 
χειρῶν ΑἹ, 1ὅ04---Ο6 5 βρθο 1 1604 δάμαρ 4, δάμαρτ᾽ 45 
Ἰδρῦ ἡ ΒΒ. ἢ (( 6. ἢ) ὃ | χειρὶ 41,, χερὶ 45 1667 κλείϑρων ΒΑΘ 

1669 ϑριγγῶ ἘΞ] 6] συνϑράσω Α, συνϑλάσω α΄ 1ὅτ0 γεῖσσα [,] πόνων 
, πόνον αΞΖΞΘ 1571 κλεῖϑρα ΒΕ ] σῆς] ἴοτύ. τῆς 1574 τ᾽ Β | πυργη- 
ρουμένους, ἡ 6Χ υ ἴαοῖο, ἃ, ἡ ἴπ τῶ8. βΒουρίο Β, πυργϑρουμένους Ο' 
ὕτῦ ἐπιφρούρων Α, πε, δον 43 1617 οὐδ᾽ ἕτερον 1,, οὐδέτερον 
ἘσΟ 118 ὙΠΡΟΕῚ ΒΟΙρ5ὶ, χτανεῖν ΟΒ} σὴν 7 1819 φόνω (ὦ 6Χ ουὅ 
ἴϑ600) ΒΙ δράσεις 8, ἴοτυ. πράξεις 1ὕ88 πράξαι Β 18 ὅπως χώσω] 

ὃς ϑάψω 1 τάφον ς 1686 χτανῷ ΕΒ 1871 πράσσεις 5, πράσσει, 
ΗΝ ἴῃ πράσσεις α, πράσσει 48 Εἰ οὐ Ῥοϊγδθη. ΥἼΠ ὅ2, ἘΝ πράξεις 

Ἵ 
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ΟΡ. ὃ πατρὸς ἀμύντωρ, ὃν σὺ προύδωκας ϑανεῖν, 

ΜΕ. οὐκ ἤρκεσέν σοι τὸ πάρος αἷμα μητέρος; 
ΟΡ, οὐκ ἂν κάμοιμι τὰς κακὰς κτείνων ἀεί. 1ὅ90 

ΜΕ. ἢ καὶ σύ, Πυλάδη, τοῦδε κοινωνεῖς φόνου; 

ΟΡ, φησὶν σιωπῶν" ἀρκέσω δ᾽ ἐγὼ λέγων. 

ΜΕ. ἀλλ᾽ οὔτι χαίρων, ἤν γὲ μὴ φύγῃς πτεροῖς. 

ΟΡ οὐ φευξόμεσϑα᾽ πυρὶ δ᾽ ἀνάψομεν δόμους. 
ΜΕ. ἦ γὰρ πατρῷον δῶμα πορϑήσεις τόδε; 19 
ΟΡ ὡς μή γ᾽ ἔχῃς σύ, τήνδ᾽ ἐπισφάξας πυρί. 
ΜΕ. κτεῖν᾽" ὡς κτανών γε τῶνδέ μοι δώσεις δίκην. 
ΟΡ. ἔσται τάδ᾽. ΜΕ. ἃ ἃ, μηδαμῶς δράσῃς τάδε. 
ΟΡ. σίγα γυν, ἀνέχου δ᾽ ἐνδῥάὰὲ λρλλότω καχῶς. 

ΜΕ. ἢ γὰρ δίκαιον ζῆν σε; ΟΡ, καὶ κρατεῖν γε γῆς. 1600. 

ΜΕ. ποίας; ΟΡ. ἐν Ζργει τῷδε τῷ Πελασγικῷ. ἔ 
ΜΕ. εὖ γοῦν ϑίγοις ἂν χερνίβων ΟΡ. τί δὴ γὰρ οὔ; 

ΜΕ. καὶ σφάγια πρὸ δορὸς καταβάλοις. ΟΡ σὺ δ᾽ ἂν καλῶς: 

ΜΕ. ἁγνὸς γάρ εἰμι χεῖρας. ΟΡ, ἀλλ᾽ οὐ τὰς φρένας. 

ΜΕ. τίς δ᾽ ἂν προδείποι σ΄: ΟΡ, ὅστις ἐστὶ φιλοπάτωρ. 105. 

ΜΕ. ὅστις δὲ τιμᾷ μητέρ᾽; ΟΡ. εὐδαίμων ἔφυ. 

ΜΕ. οὔκουν σύ » ΟΡ. οὐ γὰρ ἁνδάνουσιν αἵ κακαί. 

ΜῈ. ἄπαιρε ϑυγατρὸς φάσγανον. ΟΡ. ψευδὴς ἔφυς. 

ΜΕ. ἀλλὰ κτενεῖς μου ϑυγατέρ᾽; ΟΡ, οὐ ψευδὴς ἔτ᾽ εἶ 

ΜΕ. οἴμοι, τί δράσω; ΟΡ. πεῖϑ᾽ ἐς ᾿Αργείους μολὼν 1610. 

ΜΕ. πειϑὼ τίν᾽; ΟΡ, ἡμᾶς μὴ ϑανεῖν αἰτοῦ πόλιν. 

ΜΕ. ἢ παῖδά μου φονεύσεϑ᾽; ΟΡ, ὧδ᾽ ἔχει τάδε. 

188 πατρός γ᾽ ΝΑΡΘΥ, τηϑ]τη ἀμύντωρ γ᾽, 568 ν. 1687 5α. βαβρθοίί, ̓ 
1689 ἤρκεσε Β΄, πάρος] ΜαικΙαπαᾶ, παρὸν 1101] 1690 χτείνον. 

Α, κτείνων 43 1591 56. 5 5ρϑοῦι 1899 φησὶ ΒΟ. φησὶν ὃ, φησὶκ 
ΟΥαΒ0 ν ὦ] σιωπᾶν ταυῦ. ἴῃ σιωπῶν α 1698 φύγῃς 45, φύγοις ΒΕ, 
φύγῃ α 1ὔὅ94 φευξόμεϑα ΒΕΟ 1595 ἦ καὶ... δῶμ᾽ ἐκπορϑήσεις 

1696 ἔχεις 1,, ἔχοις αΟ' | πυρί] χερί 1, 1697 τήνδε 1} δώσεις! 
Του. τίσεις 1698 τάδε α« ΒΗ δ] δράσεις 4. δράσης 45 | νοηβαπι, 
ἀο]οὺ 7. Ἠθ]αμᾷ 1699 νυν 1), νῦν οοἴο:1 1600 γε 5 Ε΄, τε οοἰθα ᾿ς 
τῆσδε γῆς Π 1001 πελαγισκῷ Βἰ 1002 δὴ οχ. α΄').͵ 1608 πρὸς 
προδουρὸς 1) [ καταβάλλοις 4 1004 χέρας 6 1605 δ᾽ οι. ΜῈ 
σε ΦΒῊΒΘ 1006 μητέρα ΒΗ 1607 γε ΑΒΕΒΙ γάρ μ᾽ 6 ἀντ᾿ 
δάνουσιν 4, ἀνδάνουσι μ’ Α45 1008 ϑυγατρὸς ἀπαρεῖς Ναυοῖς 
1009 κτενεῖς ΕΠ], κτανεῖς οΘἰθα [ ϑυγατέρα 44 ΒΕ, 1610 πίϑεσϑ'᾽ 4 
πείϑ᾽ ἐς 43 1011 τίνα «ΒΗΘ ] ϑανεῖν Β΄, κτανεῖν οθὐου! | αἰτοῦ, 
πόλιν] [οτὺ. αἰτούμενος 1012 μου οτη. 1, | φονεύσετε α Β 5, φονεύετε, 
ΗΜ} ὧδε γὰρ ἔχει 1, 
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ὦ τλῆμον Ἑλένη, ΟΡ. τἀμὰ δ᾽ οὐχὶ τλήμονα; 
ΜΕ. σὲ σφάγιον ἐχόμισ᾽ ἐκ Φρυγῶν, ΟΡ. εἰ γὰρ τόδ᾽ ἦν. 
ΟΕ. πόνους πονήσας μυρίους. ΟΡ. πλήν γ᾽ εἰς ἐμέ. τοι 
Ι ΜΕ. πέπονθα δεινά. ΟΡ. τότε γὰρ ἦσϑ'᾽ ἀνωφελής. 
ΜΕ. ἔχεις με. ΟΡ, σαυτὸν σύ γ᾽ ἔλαβες κακὸς γεγώς. 

ἀλλ᾽ εἶ᾽, ὕφαπτε δώματ᾽, ᾿Ηλέχτρα, τάδε' 
σύ τ΄, ὦ φίλων μοι τῶν ἐμῶν σαφέστατε. 
Πυλάδη, κάταιϑε γεῖσα τειχέων τάδε. 1020 

ΜΕ. ὦ γαῖα Ζιαναῶν ἱππίου τ᾽ "άργους κτίται. 
οὐκ εἶ᾽ ἐνόπλῳ ποδὶ βοηδρομήσετε: 
πᾶσαν γὰρ ὑμῶν ὅδε βιάξεται πόλιν 

ξῆν, αἷμα μητρὸς μυσαρὸν ἐξειργασμένος. 

ΑΠΟΛΛΩΝ. 

Μενέλαε. παῦσαι λῆμ᾽ ἔχων τεϑηγμένον᾽ 1602 
Φοῖβός σ᾽ ὃ “ητοῦς παῖς ὅδ᾽ ἐγγὺς ὧν καλῶ" 
σύ ὃ᾽ ὃς ξιφήρης τῇδ᾽ ἐφεδρεύεις κόρῃ. 

᾿ 5 ’ 2 ἂν 1 5 φι »ὦυ τι [ Ω 7. 

Ορεσϑ', ἵν εἰδῇς οὺς φέρων ἥκω λόγους. 

Ἑλένην μὲν ἣν σὺ διολέσαι πρόϑυμος ὧν 
ἥμαρτες, ὀργὴν Μενέλεῳ ποιούμενος, 1680 
' φ9 2 , ει ς »ον 2 Ψ 3 “4 »" 

ἠδ ἐστίν, ἣν ὁρᾶτ᾽ [ἐν αἰϑέρος πτυχαῖς]. 

σεδσωμένη τε κοὺ ϑανοῦδα πρὸς σέϑεν. 

' ἐγώ νιν ἐξέσωσα κἀπὸ φασγάνου 
τοῦ σοῦ κχκελευσϑεὶς ἥρπασ᾽ ἐκ Ζιὸς πατρός. 

Ζηνὸς γὰρ οὖσαν ζῆν νιν ἄφϑιτον χρεών, 108 

| Κάστορί τε Πολυδεύκει τ᾿ ἐν αἰϑέρος πτυχαῖς 
ἱ σύνϑακος ἔσται. ναυτίλοις σωτήριος. 
ὴ 

ι ᾿ . 

1018 τλήμων 4, τλήμον Α3 1614 σὲ] Οδηΐοι, σοὶ 1101] 
1611 κακῶς 4, κακὸς 4", κακὸς, ο 6χ ὦ ἴδοίο, Γ᾿ 16018---20 ἀο]οῦύ 

.Α. ΟὙΠΘΗΙΠ ΘΓ 1018 εἶ οἴω. 4 1620 κάταισϑε Β΄. κάταιϑε ὃ | 
γεῖσσα 5} γεῖσα τειχέων τάδε γρ. γεῖσα τεχτόνων πόνων Α, οἵ. 1610 
1021 δαναιδῶν ΒΟ | ἱππείου 5' ] τ᾽ οἴῃ. 4 1022 οὐκ εἴ] Μυ- 
τήν, οὐχὶ 110ΥῚ [ νβϑύβαϑ βϑυβρθοῦμϑ 1628 πᾶσαν γὰρ] ἴονῦ. ὡς 
πᾶσαν | ὑμῶν] Βγύποκ, ἡμῶν 1171 1026 λῆμμ᾽ Ε΄. 1026 φοῖβος 
σ᾽ Πα, οοἰου! σ᾽ οτη. | παῖς σ᾽ αΟ' | καλεῖ 1 1028 Ὀρέστ᾽ 48 Η5 
1081 ἣν οἵη. ὦ, βυρρίονιὺ αὐ, ὡς ΕΒ | πτύχαις οὖ ἴπ τηᾶγρ. πύλαις Α | 
γουθα ἐν αἰϑέρος πτυχαῖς οχ γν. 1686 πυο τοϊαύα 1082 σεσωσμένη 

ΠΌΤ | πρὸ 48 1038 καὶ ὑπὸ 4, κ᾽ ὑπὸ α, κ᾿ ἀπὸ αὅ, κ᾽ ὑπὸ, 

ΒΌΡΘΥΒΟΥ. κάπο, Εὶ 1686 αἶϑρος Εἰ | πτύχαις Α 1037 ναυ- 
τίλοισι 1 

| 
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ἄλλην δὲ νύμφην ἐς δόμους χτῆσαι λαβών, 

ἐπεὶ ϑεοὶ τῷ τῆσδε καλλιστεύματι 
“Ἕλληνας εἰς ἕν καὶ Φρύγας συνήγαγον, 1640 

ϑανάτους τ᾽ ἔϑηχκαν, ὡς ἀπαντλοῖεν χϑονὸς β 

ὕβριόσμα ϑνητῶν ἀφϑόνου πληρώματος. 

τὰ μὲν καϑ' ᾿Ελένην ὧδ᾽ ἔχει" σὲ δ᾽ αὖ χρεών, 
Ὀρέστα, γαίας τῆσδ᾽ ὑπερβαλόνϑ᾽ ὅρους 

Παρράσιον οἰκεῖν δάπεδον ἐνιαυτοῦ κύκλον. 1045. 

τεϑήσεται δὲ σῆς φυγῆς ἐπώνυμον 

᾿Ζξᾶσιν ᾿4ρκάσιν τ᾽ Ὀρέστειον καλεῖν. 

ἐνθένδε δ᾽ ἐλϑὼν τὴν ᾿“ϑηναίων πόλιν 

δίκην ὑπόδχες αἵματος μητροχτόνου 

Εὐμενίσι τρισσαῖς" ϑεοὶ δέ σοι δίκης βραβῆς 1060 

πάγοισιν ἐν ᾿Δρείοισιν εὐσεβεστάτην 
ψῆφον διοίσουσ᾽, ἔνϑα νικῆσαί σε χρή. 
ἐφ’ ἧς δ᾽ ἔχεις, Ὀρέστα, φάσγανον δέρῃ. 
γῆμαι πέπρωταί σ᾽ “Ερμιόνην᾽ ὃς δ᾽ οἴεται 
Νεοπτόλεμος γαμεῖν νιν, οὐ γαμεῖ ποτε. 108 

ϑανεῖν γὰρ αὐτῷ μοῖρα Ζελφικῷ ξίφει, 

δίκας ᾿4χιλλέως πατρὸς ἐξαιτοῦντά με. 
Πυλάδῃ δ᾽ ἀδελφῆς λέκτρον, ὥς ποτ᾽ ἤνεσας, 
δός" ὁ δ᾽ ἐπιών νιν βίοτος εὐδαίμων μένει. 
Ἴάργους δ᾽ Ὀρέστην, Μενέλεως. ἔα κρατεῖν, 1660 
ἐλϑὼν δ᾽ ἄνασσε Σπαρτιάτιδος χϑονός, 
φερνὰς ἔχων δάμαρτος, ἥ δὲ μυρίοις 

πόνοις διδοῦσα δεῦρ᾽ ἀεὶ διήνυσεν. 

τὰ πρὸς πόλιν δὲ τῷδ᾽ ἐγὼ ϑήσω καλῶς, 

1044 ὑπερβαλόντ᾽ ὄρους 4}, ὑπερβαλόνϑ'᾽ ὅρους ὃ 1048 παρ᾿ 
ράσιον 44 ΗἸ, παρνάσιον 4585. 1046 τεϑήσεται] Ῥούβομ, κεκλήσεται 
ΤΌΥῚ 1047 ἀζξάσι τ᾽ 17, ἀξάσιν 6 ] ἀρκάσι 81, 1048 δ᾽ 4, γ᾽ τι 
τ᾽ ὀθοίθυ 1049 ὑπόσχες ΒΗ, ὑπόσχης 1,, ὑφέξεις ἴῃ γὰ5. 50γ. 4, ' 
ὑφέξεις α οὐ ΟΘ΄, 568 φέξεις ἴῃ τῶϑ. 801. 9) 1060 βραβεῖς Ἰ1ΌΥῚ : 
1008 ἧς τοοθηθίογθα ΠΡ τὶ, ἧ ν6}] ἧ ΟΘ΄ 1606 νεοπτόλεμος 4, υἹψίτασπι ο΄ 
46]. οὔ σ᾽ ΒΌΡΘΙΒΟΥ, 453 γαμεῖνυν 4 Η΄, ἄξεσϑαί νιν ἘΠΤΩΒ]ΘΥ 1060 
αὐτῶ οὕτη γῶ8. Βαρτῶ τ (ἰοῦ. ον θυϑβαμα) Μ΄, αὐτὸν ῬΩΙΥῚ 1657 ἀχι- 
λέως 15} ἐξαιτοῦντί μὲ ΗΠ, ἐξαιτοῦντά μὲ α, ἐξαιτοῦντί, μοι α", ἐξαιτοῦντι ᾿ 
μξ ο 1068 ὥς Η1,, ᾧ 4α, ὦ 6, ὃ Β᾽ ἤνεσσας Α, 864 σας ἴπ τᾶδ. 
ΒΟΥ, 45 1069 μένει, 1,, μενεῖ ΟΘὐΘΙ 1060 τ΄ "ὶ 1061 σπαρ- 
τιάδος 1, 1008 πόνοισι [, ᾿ 

Σ 
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ὅς νιν φονεῦσαι μητέρ᾽ ἐξηνάγκασα. 1006 

ΟΡ, ὦ Μοξία μαντεῖε, σῶν ϑεσπισμάτων 
β οὐ ψευδόμαντις ἦσϑ' ἄρ᾽, ἀλλ᾽ ἐτήτυμος. 

καίτοι μ᾽ ἐσήει δεῖμα, μή τινος κλύων 

ἀλαστόρων δόξαιμι σὴν κλύειν ὄπα. 

ἀλλ᾽ εὖ τελεῖται. πείσομαι δὲ σοῖς λόγοις. 1670 
ἰδού, μεϑίημ᾽ ἙἭ μιόνην ἀπὸ σφαγῆς. 
καὶ λέχτρ᾽ ἐπήνεσ᾽, ἡνίκ᾽ ἂν διδῷ πατήρ. 

ΜΕ. ὦ Ζηνὸς Ἑλένη χαῖρε παῖ ξηλῶ δέ σε 

ϑεῶν κατοικήσασαν ὔλβιον δόμον. 

Ὀρέστα, σοὶ δὲ παῖδ᾽ ἐγὼ κατεγγυῶ. 107 
Φοίβου λέγοντος" εὐγενὴς δ᾽ ἀπ᾽ εὐγενοῦς 

͵ γήμας ὕὄναιο καὶ σὺ χὼ διδοὺς ἐγώ. 

4Π. χωρεῖτέ νυν ἕκαστος οἱ προστάσσομεν, 

ψείκας τὲ διαλύεσϑες ΜΕ. πείϑεσϑαι χρεών. 

ΟΡ, κἀγὼ τοιοῦτος" σπένδομαι δὲ συμφοραῖς, 1680 
Ι Μενέλαε, καὶ σοῖς, Δοξία. ϑεσπίσμασιν. 

4Π. ἴτε νυν καϑ' ὃδόν, τὴν καλλίστην 
ϑεῶν Εἰρήνην τιμῶντες" ἐγὼ δ᾽ 
Ἑλένην ΖΔίέοις μελάϑροις πελάσω, 

λαμπρῶν ἄστρων πόλον ἐξανύσας. 108 

ἔνϑα παρ᾽ Ἥρα τῇ 8᾽ Ἡρακλέους 

ἬἭβῃ πάρεδρος ϑεὸς ἀνϑρώποις 

ἔσται σπονδαῖς ἔντιμος ἀεί, 

σὺν Τυνδαρίδαις. τοῖς Ζιὸς υἱοῖς, 

ναύταις μεδέουσα ϑαλάσσης. 1690 

ΧΟ. ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, τὸν ἐμὸν 

1066 μάντιε Β 1669 χλύων 11, 1670 στελεῖται (Οὐ | δὲ] τε 
ἸΤΟΒΠΟΙ] τοῖς, ΒΌΡΘΙΒΟΥ. σοῖς, α, τοῖς ΜΠ 1671 μεϑείημ᾽ 4 οὖ ταύ. 

πὶ μεϑίημ᾽ Εἰ 1674 κατοικήσουσαν ὟΝ] [| δόμον 17,, δόμων ἰ 
ΠΟΤῚ καὶ ὁ 4. ΒΒ 1618 νῦν ΟΒ΄ οἷς Β' ] προτάσσομεν Α 1079 
᾿ Α, νείκους ΕΙΒΙ,, νεῖκος α΄, ἴοτῦ. νείκη 1 ΜῈ. οτὰα. 4, δαὰ. 

“4 

45 πείϑεσθϑε 4, πείϑεσθαι 45, πείϑεσϑε ΠΝ, πείσεσϑαι αὶ 1080 δὲ 

ἢ. 4, δαα. 45 1081 ϑεσπίσμασι Β 1082 νυν Ἃ᾽, νῦν οθίροη | 
"ταλλίσταν 1, 1088 ϑεὸν 4α«, ϑεῶν α 1684 4Δίοις] Νάυοῖκς, διὸς 
ἽἸΌΣΙ (ο οχ Ἅ ἔδούυτη ἰπ 4) | πελάσσω α 1080 λαμπρὸν ΕΒ5 

[ΐστρον Β, ἄστρων ὃ 1080 τῇ δ᾽ 4 1088 αἰεὶ ΗΞ!Ἕὀὀ  ἧἠχ1689 υἱοῖς 
Ό. καὶ ὑγρᾶς Α 1690 ναύταις] γλαυκᾶς Ἠουνογάθη [ ϑαλάσσης ΒΒ, 

ὌΡΘΙΒΟΥ. γρ. καὶ ὑγρᾶς ὃ 

Τ 

, 



ὦ πον, Ρ, Ψ 
τ ν 

ω ν ᾽ 
ἌἭ)ὅἍ, ΄ 

4 ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

βίοτον κατέχοις 

καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα. 

1092 κατέχεις Β, κατέχοις ὃ} ἴῃ πο τέλος εὐριπίδου ὀρέστης Α( 
τέλος τοῦ δράματος τοῦ ὀρέστου 1, τέλος ὀρέστου εὐριπίδου ΕἸ, τέλο 
εὐριπίδου ἠλέκτρας Ὥς ΒΌΒΟΥΙρ ἴῃ 17, ογᾶβᾶ. [Ϊὴ «4 ἴπ ἴτηο ρδρΊπδ 
τηϑΙΡΊη6 οὗ ἴῃ ὦ ἢδθ0 Ἰοραπίατ: πρὸς διάφορα ἀντίγραφα παραγέγραπται 
ἐκ τοῦ διονυσίου ὑπομνήματος ὁλοσχερῶς καὶ τῶν μικτῶν, αὐδ6 ο6ο]]δ 
Μοϑάθαθ βυρβουιρύοηθ πρὸς διάφορα ἀντίγραφα. διονυσίου ὁλοσχερές 
καί τινα τῶν διδύμου ΤῊ. Βαγίπο]α 46 56}0]. ἴπ Επιν. νοῦ. ἔοπῦ. ΒΟηΣ 
1804 Ρ. 805αᾳ. 516 οοΥγριῦ: πρὸς διάφορα ἀντίγραφα. παραγέγραπτα 
Διονυσίου ὑπόμνημα ὁλοσχερὲς καί τινὰ ἐκ τῶν 4Διδύμου καὶ τῶν μικτῶν, 



β 

ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ 
ΘΟΠΙθούατϑβ ΤΩ]Πυι8 ῬΥΟΌΘΌ1165 ΘΟμ 618. 

Αὐρύτη. 1 ]1η. 895α. πλησιαίτερον αὐτῷ Ῥογδβοι,, πλησιαίτερον τούτῳ 
δΌ0Κ 
ἷ 1. 5α. οὐκ ἔστ᾽ ἰδεῖν οὐ δεινὸν... συμφορὰν ϑ'εήλατον ΟἸ τη ΘοΟμ οἰ ΘΙ 
ΝΠ 12 (ὅτ ̓Σ ἐπέκλωσεν ἩδΙτηδηη 18 ἔριν] στυγνὸν 5ἶνθ λυπρὸν 
ἵν καινὸν ὅτ. Ηοβτηδηῃ, ἄγριον ΟἸτα Ἠθυσθυάθη | πόλεμον] ἀπόλεμον 
δαδὺ 19 ὁ μὲν ϑεοῖσι τὴν στυγουμένην ἨΒΙΙΩΔΉΗ 

0 Ἑλένην Μενέλεως ἨΘΙΙΠΒΠΠ 21 αο]οὺ ΤΠ}5Θ 16. 26 5α. ἔκχ- 
εἰνεν, ὧν δ᾽ ἕκατί, μ᾽ οὐ καλὸν λέγειν (οθύουῖβ α61618) ΚΙ ΚΘΗ ΘΙ; 
ἢ ὃ σαφὲς Αγπη 28 ἀδικίαν μὲν] ἁμαρτίαν Ἡδίτηβοοῃ 29 πείϑει 
᾿Βθοκ 

80 ἅπαντος Μαεαϊῃϊδ6 88 8᾽ ἅμ᾽ ἡμῖν Ἠδτυίαῃρ, Ι ἡμῖν {συγ- 
ενής τ᾽ ἐφευρεϑεὶς φίλος τ᾽ ἀληϑὴς» συγκατείργασται Βταπη | συγ- 
ατήρτισται υβρταγο 8 πεσών τ᾽ Βοίβίκθ, πεσών γ᾽ Τιοπἰΐηρ, πεσὼν 
᾿ Μαϊϊμιαθ. 88 δεινοῖσιν αἣ.. φόβοις ὙΥ 61] 

41 ἢ πυρὶ Α. Βομιηϊαῦὺ 48 μητροντονοῦντε ΔμΠΟΉγτηΒ 49 ΄24ρ- 
εἰα Βροκ 

ὅ0 5αᾳ. ἀο]οὺ Πιμάου 61 αὐχένας (αὖ οϑὺ ἴῃ Π1ΌγῸ 160.) ΒΘ151κ6 
" ἐχπερῶν ὥϑονίῃ ὅθ πολυκτόνον Μυβργᾶνθ 
Ι 617 ἐς ὁδόν, εἴ ποτ᾽ ΜεΙικΙαπα 69 ῥοπῆς 1. Μ. νὰ Οοπύ, ἔοτί. 
ματος 

18 κασίγνητός τ᾽ ἔχει ῬΦΙΘΥ 714 ὅδε] ὃς ῬοΙβοη [ ἔφυ] ἔχει 
[ϑα ἢ [ Ὀρέστης ἔχετε, μητρὸς ὅδε φονεύς; Ηθγγογᾶθη Τ7 στένω ᾽γὼ 
γ61 18 ἐμῆς γ᾽ ὟΝ 61} 19 ὅπως δὴ ἴπλευσα ἨΘΙΒΚ6 

ο΄ 81 (λέγοιμ᾽ ἃ καὶ παροῦσ᾽ Ἠατύαπρ) 82 γόνον] δόμον ΚίτοΙ- 
οἵ 88 ἐγὼ δ᾽ Οδτηρου 84 γὰρ εἰ μή γ᾽ εἵνεκα 611 | ψυχρᾶς 
γνοῆς Μυβρτᾶνθ 8ὅ τὰ τοῦδε δ᾽ Βοίπθ, τὰ τούτου γ᾽ ΟδΙΏΡΘΥ 
8 σὺ δ᾽ ὦ Τογίϊπ, σὺ δ᾽ ἦ Μαθρτανθ, σὺ δ᾽ οὖν ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, σὺ δ᾽ αὖ 
ἴδοι, σὺ δὴ 8: 87 ἥκεις Ἠατίαπρ', ἥκεις δ᾽ Ἠθητηδηπ, ἥκοντ᾽ 
[πὰ Νίαποις, ἥκων ῬΆΪΘΥ, ἥκετε δ᾽ ΟἸἸπὶ ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΙ 

98 ὡς ἀσχολοῦσα οἸΐτα Νἄυοκ 98 ᾿Δργείοισιν ὄμμ᾽ ΝΩΌΘΥ 
93 τότε] ποτε οϑᾶ. Ηρτνδρ. 99 5ᾳ. ἀο]οῦ Ηθυνγθυάθῃ 
100 ὀρϑῶς γ᾽ Τιοηὐίπρ | ὀρθῶς ἐλέγξασ᾽ ΠροίδθῖκΘ, ὀρϑῶς ἐλέγχεις 
δυζαμρ; Ι φίλ᾽ ὡς ἐμοὶ Μυβρταγο, φίλια δή μοι Βενοϊοὶς | λέγεις] τάδε 

ἌΥΞΘΥ 101 αἰδὼς δὲ τίς σ᾽ ἤδ᾽ Ηθητηδηῃ | τίς ἐς Μυκηναίους σ᾽ 

8ΟΙᾺ5 108 Ἄργος σ᾽ Ηατίυηρ 

Ι 
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111 χαὶ] ναί ῬΑΙΥῚ 1106 στᾶσ᾽ ἀπ᾽ ϑομυτηδομο 117 ἀδελ 
δι᾽ ἐμοῦ Ἠδυοποπβίθιῃ | ταῖσδε... χοαῖς] τῇδε... χερί Ἠργνογάθῃ 
118 αὐτὴ οὐ προσῆλϑε, μνῆμα σὸν φοβουμένη Ἡρἰτηβορίῃ | ταρβοῦσα τὸν 
Πῖβθ, ταρβοῦσ᾽ ἔτι Ἠδγίαπρ᾽, ταρβοῦσά γε Ἠογογᾶρῃ, ταρβοῦσ᾽ ἅτε 
Τ,. Βομιηιαί, ταρβοῦσα δή Πδαοποθηβίθι πη 119 ἄνωχϑί νιν Ναῦοκ 

122 καιρός ἐστιν ἐκπονεῖν ΝΥ ΘΕ] 127 κεχρημένοις Ἐ᾿. Ου. βομταίαι 
128 ἰδοιτ᾽ ἄν, ἄκρας Ἠδητηδημ, ἴδοις ἄν, ἄκρας Ἠατγΐυηρ,, ἰδού, παρ᾽ 

ἄκρας ῬΑΙΟΥ | παρ᾽ ἀκμὰς Μυβρτᾶνο, πανάκρας Βοίπο, παράκρους ὙΥ οἷ! 
199 σώσουσα Ἐ'. Θ΄. Βομπηϊαι | ἐστὶν ἡ Κίηρ | ἔστι παιπάλημα δὴ Ναῦθοι, 

ον. ἔστι δ᾽ ἡ πάλαι κύων 
182 αἱ δ᾽ αὖ Βγυμοῖὶς 1 

1405αα. ΟΠογοῶ ΟΟΙΎΡΒΔΘΟ οὖ ἀποῖθαβ ΒοιηϊοΒουἹοσατα ἐσ θαΐῥ 
Τ. Αὐποϊὰν 140 σίγα᾽ σῖγα Ἠθτγηᾶθῆημ 141 τίϑετε, μὴ ϑροεῖτε ΒΘΙ5κ6᾽ 
τίϑετε, μὴ ψοφεῖτε μηδὲ κτυπεῖτ᾽ Ἡρφητηδηπ, τίϑετε, μὴ ψοφεῖτε, μὴ ἴστω 
μτύπος ἘΠΤΉΒΙΟΥ | μηδ᾽ ἔστω ψόφος Βτυποκ 142 κοίτας] λέχους 6χΧ 
γτ60. Πρτὸ Κίῃρ 14 ὅπως πνοιὰ Κίηρ, ὡς πνοιὰ ῬΟΥΙΒΟΙ | πνοᾷ ΕηρσθΥ 

145 5. ἃ σύριγγος ὀπὸς, ὡς λεπτοῦ δόνακος, οὐ φίλα πνοά μὲ φῶνὲ 
Βυγρθδ 140 φωνεῖς ΤΥ, φωνεῖ Βοϊδδοηϑᾶθ, ἄθϑε Ἡθυτηδπη | ὦ 
φώνει μοι φίλα ν6] φώνει ἐμοὶ φίλα ἘΠΡΘΥ 141 ὑπόκρυφον ἘΕΙ5ΚΕ, 
ὑπνοφόρον οἸΐτη Μυβροτανθ, ὑπ᾿ ὄροφον Ὀίπᾶονέ, ἀπόπροθεν ϑοταϊθοὶοβ 
φέρω] ϑροῶ Ἐ΄. απ. βομτηϊαῦ 148 οὕτω {φέρουσα βοὰν» Βτῦποκ 

102 λόγου πῶς ἔχει μετάδος, ὦ φίλα Ἡθητηᾶημη 164 ποίαν τύχα 
εἴπω; ποίαν δὲ ΤΥΪΟΙΠΗἾα5, τίν᾽, ὦ, τύχαν εἴπω, τίν᾽ ἤδη συμφοράν Μὰβ 
οΎδΥΘ, τύχαν τίν᾽ ἂν λέγοιμι, τίνα δὲ Βτύποῖ | τίνας δὲ συμφοράς ῬΟΥΙ͂ΒΟ 

166 οἰΐδιη ἀνασφάλλει γ6] ἀνακταίνει Μυβρτᾶνθ 169 φερομένῳ 
δρεπομένῳ Νδύοῖκ, φερβομένῳ 4. Μ. νὰπ φαΐ 

160 ἐχϑίστων) ἐλλέρων οΘομ]οΙΘΌδΙα 96]. Ηδ65. ἔλλερα᾽ ἐχϑρά, ἴοτί 
ἐχϑίμων 1604 ἄρ᾽ ἐδίκασε] ἀπεδίκασε Ἠθττηᾶθπι 167 σύ νιν τάλαιν 
ῬοΥβΟΝ 1608 ϑωύξασ᾽ ἄγαν Ἠδθτηταδηῃ, ἐκλακοῦσ᾽ ῬΑΙΘΥ, ἔοτ᾽. ἀπύουσ 

1171 εἱλύσεις Μυβροτδνθ 118 λέγεις εὖ οοπύπυδθδῦ ΟἸτη ΟΠΟΥ 

ΚιτΟΒ οἵ | 
181 ἀγάγετ᾽ Τιαα θη ΒΘ ἢ 188 54. σῖγα σῖγα] δίχα Μυβργᾶνθ 

186 ἀποπρὸ λέχεος Ναβρτανα, ἀπὸ δὲ λέχεος Ηθητηδηπ 188 ϑανεῖν 
τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ εἴπω; ΒΘοΚ 189 οὐδὲν γὰρ Μυβρτᾶνθ, οὐδὲ γὰρ ὦ 
Ἡδιγηδηη, οὐ δὴ γὰρ οἸϊτη Πιπαοτῇ ᾿ 

192 ἑλεῖν ἀπόφονον αἷμ᾽ ἀνείς Ἐ'. ατπι. ΒοΒτηαῦ | αἷμ᾽ ἄδων Κυνιδαὶ 
198 ἀνδροφόνου Νᾶυθοκς 1195 ἔκανες ἔκανες ἌΘΙΒΚΘ, ἔϑανες ἔϑανε 

6Χ ΠΠΌγῸ τ60. ῬΟΥΒΟΠ ᾿ 
201 ὅδε γὰρ ὟΥῬΟΩ!) 204 πλέον βιότου μέρος Ῥοῦδο 206 ἄγαμο 

ἄτεκνος ἄφιλος ὅτι βίοτον ἃ νθ] ρούϊι5 ἄγαμος ἐπεὶ ἄτεκνος ἀτρέμα βίοτο 
ἁ Ηρυηδηη, ἄγαμος ἐπεὶ ἄτεκνος βίοτον ἄβιον ἃ Ἠογπογάθῃ | ἅτε βίο 
Ἠδυύαμρ 2006 8α. ἃ μέλεος] ἀμείλιος Βαϊο᾽ 208 ὅρα περῶσα Μυβρτᾶν 

212 ἐν δέοντι γὰρ ῬοΙδοῆθ 2Σ218 σοφὴ] σαφὴς ΟἸΐπη ΘΟΙΙΟΙΘΌΔΙΙ 
22ῦ βοστρύχῳ γ6] βόστρυχ᾽, ὦ ῬαΙΘΥ 2217 εὐνήν, ὡς, ὅταν μ 

ἀνῇ Μαιῖδο, εὐνὴν αὖθ᾽ " ὅταν μ᾽ ἀνῇ ΚΙοὺΖ 
280 ὄν τι ΚΙγοΒΒοΗ, ὄν τοι Τ᾿. αι. βομταὺ 281 ἀνακίνει Ηθι 

γνγουάρθῃ 287 δή νυν ΒΑΥΠΘ5 289 καινὸν κεἰς μὲν εὖ; Βοίβθ | 
γὰρ εὖ, χάριν φέρει ῬΑΙΘΥ 

240 τοῦ δυστυχοῦς Ἠδυίαηρ 249 εἴς τὲ ψόγον ΤιΘηὐπρ', αὖτ 
ψόγον Ἰιαπομοηβίοίη, ἐπίψογον ῬΑΙΘΥ, εἰς γοῦν ψόγον Ῥϑθτηϊθ 108 



-- οὐ τὰ νὰ 
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᾿ς 26 ᾿πίσιξέ μοι Ναιοῖς 8200 χόρας] κύνας Ῥοϊδϑοῆ 9908--ΟἹ 516 
ἸΒροιπῖῦ: 200 54. 200 54. 2ὅ8 5αᾳ. 264 84. 262 5ᾳ. Ῥ, ὙΥΘΒΘΏΘΥ 209 οἷς 
π᾿ ᾿ἡπόλλων μ᾽ Ἠανίαπρ᾽ 

212 ᾿ξαμείψει γ᾽ ὄψιν ὀμμάτων ἐμῶν (νογϑιιπι 211 αὖ ἱπίθιτορα- 
ΟΠΘτ. οὐπι 11 γ15 ΕΠ] Θούγταθ ὑγ] 6 5) Εἰ. απ. Βομιηταύ, ᾿ξαμείψει γ᾽ ὁμ- 
ὑτων ἐμῶν κόρας ἨΟΙΖΠΘΙ ο᾽τῦ ἀᾶ )ιπαοχῖ 211 χρῆμα λεύσσω 

ΘΙα1[6]08 

284 (ἐπήνεσας τάδ᾽ Οδηΐοη) | τάδ᾽ ἐπένευσας γὰρ ΕἸ 516 γ, γὰρ 

πέπνευσας τάδ᾽ Βδυδὺ 286 ἔργμ᾽ ἐς Μαβργανθ | ὅστις με δρᾶν ἐπάρας 
νοσιώτατον απο ῃθηβίθη 28θ5.. ὃς δρᾶν μ᾽ ἐπάρας (γ6] μὲ πείσας) 
8] μού ὃς τοῖς λόγοις ηὔφρανε, τοῖς δ᾽ ἔργοισιν οὔ, δρᾶσαί μ᾽ ἐπάρας 
γον ἀνοσιώτατον Νδυοῖκ [| δρᾶν ὅς μ᾽ ἐπάρας ὟΝ 61] 281 δρᾶσαι, 
ήγοις Ἠθδητηδηῃ, δρᾶν, τοῖς λόγοις Παυύαθηρ' 289 μ᾽ ἐχρῆν Κίῃρ 

290 ἐχτεῖναι) ἱέναι ἨἩργνογάθῃ 2092 ἐχεῖνός γ᾽ Ἡργνογάθηῃ 

4 (ἀνακαλύπτου κασίγνητον κάρα Ἐ 6156) 296 ὅταν γὰρ γνΕ] ὅταν 
ν Μαεϊίϊῃϊδο 

᾿ς 808 ἐπὶ χροὸς βάλε ΤΎΪΟΙΙ 5, ἐπὶ χροὶ ὦ. ΚΙο,χ 808 ἐμοὶ γὰρ 
τόν ἨοΥογάθη 

᾿ς 810 εἰ δὲ σοῦ μέτα ᾿υδιομθοηβίθιη 812 σὲ δεμνίων Ἠδτηίαηρ. 
α οἷν. Ηθβυοῃ. ἐκ δεμνίων" ἐκ τῶν στρωμάτων 814 δοξάζοις ΟἸ]πη 

ἃγθαμρ᾽, δόξῃ τις (οὐ εὐαύθϑ, νοσῇ) ΟοΥ 814 5α. ἀρΙ]Ιοὺ Πιπαοτνῖ ἀλλὰ 
ἥξα τοῦ νοσεῖν κάματος χτὲ., Ὁ151 αυδοάδτηῃ τηΐου 814 οἱ 816 τηὐθυ- 
ἀουϊπέ, Εδοῖπ 81ὅ ἡ ἜΝ γίγνεται Ἠαγίαπρ', ἀπορία τ᾽ ἐν τῷ 

εἴν ἨΟΙΖΠΘΥ, ἀπορία γε γίγνεται Βα. 819 ἐλλάχετ᾽ ἐν Μύβρτδνυθ, 
"λάχετε οἸἴτη Νδθοῖκ, εἰλήχατε ΚΎΒΟΙ 
᾿ς 821 αἵ γε Νδοκ | αἵ διὰ τὸν Παπομοπβίοθιη, αἵ πτερὸν γ8] αἵ 
γόμον ῬαΪΘΥ 821 5α. αἱ πτερὸν ταναὸν ἀμπάλλεσϑ'᾽ αἰϑέρι᾽, αἵματος 
[ἄϊ Τουτύ. αἱ πάτον ταναὸν ἀμπάλλεσϑ' αἰϑέρος, αἵματος 822 ἀμ- 
ζλλεϑ᾽ Μυβρτᾶνθ 826 54. λύσσας φοιταλέου, κακῶν μόχϑων ὧν 
ἴλας Ἠατίπηρ 8217 μανιάδος {δεινᾶς (κακῶν Βαρρ!]οῦ 4. Μ. νὰ (ἰδ) 
᾿ιταλέου μόχϑων Ἠρητηδπῃ ᾿ κακῶν φεῦ μόχϑων οἷτὴ ΝάυοκΚ 582785α. 
ταλέου᾽ μόχϑων, φεῦ, οἵων ἔρρεις ὀρεχϑεὶς τάλας Επιρσοῦ 828 ὦ 
λας] σύ γε τάλας οἸΐτη Νδαοϊς | ὀρέξας δομνοτγαύ 829 φάτιν τὰν 
“χυΐαῃρ' 
880 ἔλακε δεξάμενος ἔλακεν ἀνὰ (ἂμ ὙΥ 611) πέδον Ἠθιτηδπη, ἔλακε 
ξάμενος ἱερὸν ἀνὰ δάπεδον Ηδτίαπρ',, ἔλακξ δεξάμενος ἔλακε, γαπέδων 
ἴα Ναυοῖς [| ἀνὰ τὸ δάπεδον Βγύποῖ,, ἀνὰ τὸ γάπεδον Ῥογβοη | ἀνὰ 
[μεϑλὰ γᾶς Ποϊτηβοοίῃ 991 αὐ ζοῤῥοϊ ΟἸτη Μαυβργῶνθ 880 δαΐζων 

ἡ υθαπρ' 386 συμβαλεῖ ῬοΥδοη 8817 εἰς δόμους] εἰς δώματ᾽ οἸ τη 
ὑπο ΠοΥ ἔνδομον ὙΥ61], εἰς ὄμματ᾽ οἸίτα οομϊοϊο θη 887 56. πορεύων 
ἢ; δαίμων σοι ἀλάστορας ματρὸς ἐφ᾽ αἷμα Ἠδνίαπρ' 888 ἀναβαλχιοῖ 
Γχβργᾶνο, ἀναβακλχεύσει ῬΦΙΘΥ 

842 δαίμων ὀλεϑοίοις οὐ 844 λάβροις κύμασιν ἘΠΡΕΙ 848 δεινῶν 
νων ὡς] δεινὸν βοῶντος ΦΦΟΟΌΒ 848 54. δεινῶν λάβροις ὀλεϑρίοισιν 

κύμασιν πόνων, ὡς πόντου Ἠθττηδημ, δεινῶν πόνων ἐν πόντου λάβροις 

᾿βϑρίοις κύμασι Ἠατίαπῃρ, δεινῶν ὀλεϑρίοις μόχϑων, ὡς πόντου, λάβροισιν 
᾿χύμασιν ὙΥ 61] | ἔοτῦ. κατέκλυσ᾽ ἐν δίνοις (δίναις) ὀλεϑιρίοις μόχϑων, ὡς 

κύμασιν λάβροισιν πόντου 844 κύμασιν] χειμῶσιν Βυτρθβ | λάβροις 

οἰίοισιν ἐν χειμῶσιν Ἠρογνογάθη 845 ἐπὶ πάρος Πεοῖδκθο, ἐπίπαρος 
᾿ 
ΓὍπΟΙς, ἐπίπροσϑεν Ηατνίαηρ 84ῦ 5α. δαὺ ἄλλον «αὖ ἕτερον ἀο]ού 
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ΕΠ ὙΠ} 4] 848 5α. βασιλεὺς ὧδ᾽ ἁβροσύνῃ Μενέλαος ἄναξ πολλῇ στείχει. 

οἸτὰ Νποῖς 849 πόλλ᾽ ἁβροσύνῃ “οΥΐϊη, πάνυ δ᾽ ἁβροσύνῃ 1.. Τίη- 
ἀοιῖ, πολλῇ δὲ τρυφῇ τε καὶ ἁβροσύνῃ ΚΙοίΖ 849 βα4ᾳ. πολλῇ δ᾽ ἐστὶν 

τῶν Τανταλιδῶν ἐξ αἵματος ὧν ἁβροσύνῃ δῆλος ὁρᾶσϑαι ἨρΥτηδηη 

864 δ᾽ αὖ προσομιλεῖς Π6Ι5κ6, δ᾽ ἂν προσομιλοῖς Τ', ὅτ. βομηηϊα 
8566 ἡδέως] ἄσμενος Νῶυοκ : 

8656 ἀοϊοῦ ΚΙ θη θοτρ' 8608 5ᾳ. πολλῶν δ᾽ ἔπλησεν... ἐμοὺς 

δακρύων γν6] (ἀο]οῖο πολλῶν) ἐπεὶ δὲ τῆσδε Ναυπλίας ψαύω χϑονός 

Ἠρουαδηη 
810 ἐξωρμημένης ῬαΙΘΥ 819 οὐκέτ᾽ αὐτὸν ΟΔΤΩΡΘΥ 

898 φείδου πολλάκις Ναυοκ, φείδου πλεονάκις ΝΥ 61], φείδου δ᾽ 
ὠμὰ δὶς Ἐ΄. αα. βομιηϊαύ [ λέγων Κνίζα]α, 898 μάλιστα" λύπη ἴσθ᾽ ἡ 
Ἡδιηδηη, λύσσ᾽ ἡ μάλιστα δὴ Ῥϑοταϊ6 105 | μάλιστ᾽ ἔσϑ᾽ Οδπῃΐου 
899 τὰ γὰρ ἡ σήψ ὙΝΥ εἰ], δεινὴ γὰρ ἦϑος ΒΥ 

400 αἱμάτων ὟΝ 61] 404 νυκτὸς] ἐκτὸς ΟἸΊτη ΘΟΠ]ΟΙΘθδη 407 ὕπο] 

τάλαν ν6] τινων ΒαΙβῖκα (οὺ δῃηΐθα ἐκ φασμάτων) 
410 ἀσπούδαστα ΠΘΙΒΚΘ | ἀπετρέπου ἨΘΥΤΉ8ΠΠ 418 δεινὰ δείν᾽ 

εἰργασμένους ἨἩονοᾶθη 41 μὴ μάντιν Μύβρτανο, μὴ δαίμον᾽ 78.000 5 

μὴ ϑεόν τιν᾽ ΒαγρΘ5, μὴ μοῖραν Οδιρου, μὴ πατέρα γ᾽ ΝΥ ε11], μὴ φϑὶί 

μενον Ἠουνγογάθῃ, μὴ ϑεῶν τιν᾽ (ν6] δαίμον᾽ ) Ἐδπομθηβίθιη, μὴ ϑέσφατ᾽ 

ἨΟΙΖΗΘΓ Ι μὴ ϑάνατον εἴπῃς τοῦ πατρός᾽ τοῦτ᾽ οὐ σοφόν Παγύαπρ, | τοῦτ᾽ 
ἂν ἦν γὰρ οὐ σοφόν Βυγροθ [ σοφόν] σαφές ἨΟΪΖΗΘΥ 418 ἀρ᾽ εἰσὶ 
ϑεοί, Ἠαυύαπρ, εἰσὶ δὴ ϑεοί οἸτη Νϑυοκ 

421 δὲ] δὴ Μύβρτανο Ροϑὺ 428 ΟΡ. ἈΞ ἘΞ ΈΞ ΜΕ. 5. εἴς 

φίλους ἔφυς κακός. ΟΡ. οὐ σοφός, ἀληϑὴς δ᾽ Ἐπ" ΚιτοΒΒοΙῦ 424 οἵ 

σοφός, ἀληϑὴς δ᾽ ἐν φίλου γ᾽ ἔφυς κακοῖς ν6] Ῥοδϊυ8 οὐ σοφός, ἀληϑὴς 

δ᾽ εἰς φίλους ἔφυν κακούς Μύυβρστανθ, σὺ σοφὸς ἀληϑής, εἰς φίλους" ὃ 
9 » 9 ΕΞ 53 ᾿ »-ἶ 

Ψ, 

κακῶς αυοπάδιη 6Χχ τϑοθηθ] οι ρθαβ [10 115 τροῖρΙ θα ὐαν 420 οὔ πὸ 

ἘπρΊαπα Ι τὸ μέλλειν 1. ΜΝ. ν. αἀθεΐ 428 μίσει μὲ φεύγουσ᾽ γ6] μύσα 
μ8 φεύγουσ᾽ ὥς τί μ᾽ οὐ προσεννέπει ΒΕ, αα. ϑομιυμαὺ 429 σοῖν ΠΕΡ 
ὕπηρ;, σαῖν Ῥα]οΥ | τόδ᾽ αἷμα κατὰ νόμον πόλεως Νϑθοκ, σῆς αἷμα μητρός 
ὡς νόμος οἸῖτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ | ἥγνισας σὸν λῦμ᾽, ἄναγνον ὡς χρεών Ε΄. α 
ΒΟΒΙΙα | νόμον χϑονός ΝΥ 61], νόμους ἐτῶν Μ. ϑεγβετι 
: 431---80 ἀεἰοθὺ Ὁ. Βοροιὺ 482 τὸ] τε Ἠθιτηβοϑίμ | Τροίᾳ μι" 
στῶν πατρὸς Ηδιύαπρ | τὸ πατρὸς μῖσος εἰς ἔμ᾽ ἀναφέρων Ε. αὺ 

ΘΟμταθ 484 διὰ ϑρόων δ᾽ ἀπόλλυμαι Μαβρτᾶγο, δι᾽ ἑτέρων δ᾽ ἀπό 
λυμαι Μαάνὶρ', διὰ πικρῶν δ᾽ ἀπόλλυμαι Ἰθδιομθηδἑβίῃ, δι᾿ ἑτέρων ὃ 
ἔτ᾽ ὄλλυμαι Ἐ". αα. Βοβτηϊαῦ 485 τίς δ᾽ ἄλλος:} τίνων ποτ᾽: ΠδύοΒοα 
βὐθρίῃ [| τῶν] τινὲς Ηδιχαβοοίῃ ἀπ᾿] ὑπ᾽ Ἠθυσνϑγάθῃ ᾿481 δ᾽ ὃ 
ΘΟΒ1Υ 12 489 ἦ μοι τὸ σαφὲς ἐξειπεῖν ἔχεις; Πιπαουῖ, ὅ τι γξ δ 

σαφῶς εἰπεῖν ἔχεις Ἠδτύαηρ, εἰπὲ δ᾽ εἰ σαφῶς εἰπεῖν ἔχεις Ῥαΐογ Ἡ 

441 φυγεῖν ῬΟΥΒΟΉ 441 5αᾳ. ἀο]οῦ ὙΥ 61] 444 χύχλῳ γ᾽ (78 
πέριξ) ἑλισσόμεσϑ'α ΚΝ ἈΙοΙζθπδ θ᾽ 441 ἐς] πρὸς Ἠδτηδπῃ ὁ 448 ἐλπ' 
ἡμῖν... ἔχειν Ἡου ογάθῃ, ἐλπὶς ἡμὴ... ἥκει Μαανρ ; 

404 ἔχουσι τῶν φίλων Τ΄. αα. δομιηϊαῦ 4δῦ ᾽πὶ καὶ ταῖς Ηθ 
τη, ᾽πὶ ταῖς γε Παγύαπρ' 469 Μενέλα᾽, ἀπωλόμεσϑα ἘΠ]ΤΊΒ]ΘΥ 

401 τοῖς ἐμοὶ ᾿ξειργασμένοις Ἠδνίαμῃρ' 402 πολλὰ δὴ (ἀο]οΐ 
ν. 463) Ἐ', αα. ϑομχιηταῦ 408 λάβω] βάλω 614 ]6ν 469 φεύγει 
ἩοΙτηβοΘῦ ἢ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ 2 

“ 481 νιν] γὰρ ΤιΘηὐηρ 482 οὐκ ἔστιν γόνος Ββοῖβκα 484 τιμη- 
τέος] τί μὴ τεός: Α. ΜοΘΌΪαΒ 488 ἐστι τοῖς σοφοῖς ϑ'οΔΠΡῸΥ 

491 (πρὸς τόνδ᾽ ἀγὼν τίς ἂν σοφίας ἥκοι πέρι Ὠπροτγί, πρὸς τόνδε 
τις σοφίας ἀγὼν ἥκει πέρι Μυβρτανθ), πρὸς τόνδ᾽ ἀγῶνα τίς σοφῶν (ν6] 
Γ' μάτην) καϑίσταται ῬαϊθΘΥ, πρὸς τόνδε σοφίας εἰς ἀγῶν᾽ ἥκω πέρι 
ΔΥΒΟΥ [ ἀγών τις ἀσοφίας Βοίεαε 491 πληγαῖς δομδδίοεν | κάρα ϑυγα- 

τρὸς τῆς ἐμῆς πληγεὶς ὕπο Βγυποῖς, πληγεὶς ἐμῆς ϑυγατρὸς ἐκ χειρὸς 
κάρα ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, (πληγεὶς ϑυγατρός, τῆς ἐμῆς ὑπῆρχ᾽ ἀρᾶς Ο. Θοτδπι), 
πληγεὶς γυναικὸς τῆς ἐμῆς κόρης πάρα ἨδΙμηβοορίῃ, πληγαῖς ϑυγατρὸς 
τῆς ἐμῆς τυπεὶς κάρα 61] | ὑπαὶ κάρα Ἠδιμηδηπ, ὕπ᾽ ἐς κάρα Ηρτ- 
ψογάθη, ὑπ᾽ ἐς κάρα ΒειΠοΙ]α 

Ἄν Ὲ ΝΣ 

ὅ02 σῶφρόν γ᾽ ΘΙ | τ᾽ ἂν ἔλαβ᾽ ἀντὶ συμφορᾶς Μαεαϊίμῖδο, τ 
ἔλαβ᾽ ἂν ἀντὶ συμφορᾶς ΒεΙρ ,, τ᾽ ἀντὶ συμφορᾶς λαβεῖν Ἠδιίαμπρ' 
ἴο νόμου γ᾽ Βγυποὶς [| δ᾽ ἀντείχετ᾽ ἘΘΙ5]τ6 ὕ08 ἀποκτενεῖ ποϑ' 

9 

ΟΥ̓ ΘΓ 6} 

ὅ145α. φυγαῖσι δ᾽ ὁσιοῦν, ὅστις αἷμ᾽ ἔχων κυρεῖ, οοὐοΥὶα 46] 15, 
00 Κ ὅ18 ἔγωγε ΒηύπΠΟΙΚ 

ὅ20 εἶπ᾽ εἴ τιν᾽ αῖθυ (ργδοίογθπσγη οϑβοὺ εἴπ᾽ ἥντιν᾽) 
ὅ80 ἕν γ᾽ οὖν ϑομδροίον δϑῦ ἔναντα τοῦτον ὠφελεῖν οἸἴτη Νδθοκ 

οϑὺ πο νϑύϑυχη, Ἃθ] ὐθ νυ. ὅ86 5α.. ἰϑοιῦηδτη ΟἸτη βὐαύαθθαῦ τἀ θη 
88 ϑυγάτηρ γ᾽ ἐμὴ ν6] ϑυγάτηρ ἐμὴ (δ᾽ οἵα. 1ῸΥ]Ὶ 160.) ΤμΘηὐ]ηρ; 
89 ἀλλ᾽ οὔ τι ῬαΙΘΥ 
| ὅ40 ἔγωγε Βτυποῖς 548 ᾽πίσημ᾽ ἐς ξυμφορὰς ΜαΙκΚΙαπα, ᾽πίσημα 
Ποὺ Βοίμθ 44 λέγων ΝΟΥ δ4δ ἀρ]οὺ Ῥαθγ | φόβω τε 
ἕλλω .. λυπῆσαι ἨΟΙΖΗΘΥ ὅ46 ἔγωγ᾽ Βηιύποκ, ἐγῴδ᾽ Ἡρδητηδηῃ 

ὅ40 5α. ἀο]εθαὺ Ἠδυΐύαπρ ὅ417 ὅσιος δ᾽ ἔϑ'᾽ ἕτερον ΚιγοΒΠοΗ͂,, ὅσιος δ᾽ 
ἧς ἕτερον ϑόΠΘηΚΙ, ὅσιος δὲ ϑάτερον Ἡδπηθηημ6116ν, ὅσιος δέ, γαῦρον 
ΘΚ, ἀλλ᾽ ἕτερον ὕσιος 611] | δ᾽ ἕτερος ὀνόματι Μ. ϑογενν, δ᾽ 

τταῖρον ὄνομα Ἐπ. Β. προ] πα Ρ48--ὅ0 ἀο]οοοῦ οἷ Νάθποκ (680 

ὅδ8 ἄρουρ᾽ ὡς ΗἩδηταδηη (ὡς σπέρμ᾽ ἄρουρα τηϑνα]ὺ ΡΔ]6Υ) [ νΘΥ Βα] 
᾿ο]εῖ Βθοὸκ ὄδῦὔδπαᾳ. ἀο]οὺ Ῥαϊθὸν ὄδὍθ0 τροφοῦ ῬΕΪΥῚ δὅὅ8 ἰδίοισιν] 
᾿ϑέοισιν Νῶυοῖ, κρυφίοισιν ῬΑΙΘΥ, ἀδίκοισιν Ἠδυογάθη 5.09), ΞᾺ 
.11᾽ ἐσήει Ἐ΄. απ. βομτηϊαῦ 

5608 αο]οὺ Νβδιοῖ ὅθρ4 ἀπειλοῦσ᾽ ΟΕΘΥ] ὅ609 ἦν ἄρ᾽ Παυιΐαηρ 
11 ἔπαυσα] ἔλυσα Ἠογποτάθῃ ὅτ ἄδικον δὲ μητέρ᾽ Ε΄. αυ. 

ῬΟΒχαΙαὺ 
" ὅ80 δικαιῶν ὟΝ611 δὅ82 μὲ λυσσῶντ᾽ Ε΄. αα. δομηαῦ ὅδ8 Ὀδυοσ- 
ἡέως (ἀεἸοἴο ὁρᾷς) γὰρ ἄλοχον οὐ κατέχτανεν Ἠαγίαπρ', αὉ1] ΟἸττη Ὁ88---90 
᾿ 6οθαῦ [ οὔ νιν ἔκτανε Βτυποῖς 
᾿ 591 ὁρᾷς ᾿“πόλλω δ᾽ Ἠδιϊηδηη ὅ98 ᾧ] καὶ ὟΥ 611 | πάντες ἃν 
᾿ ελεύσματ᾽ ἡ Ἐ- σα. ϑιοβιηϊάύ | κείνῳ Μ. ϑουον ὅ91-- 99 ἀο]οὺ ΟοΥ] 
᾿ δ9ὔ 5. νοῦ καὶ... ἐγώ αο]οῦ Νϑυοῖς (696 ἀδ]οραῦ οἸ τὰ εν βαπρὴ 
[99 μὴ ᾿ὐγκελεύσας Μαγκίαπά, μὴ οὐγκελεύσας Βηῦποῖκ | εἰ χὦώ κελεύσας 

"ή μὲ δύσεται ῬΆΙΟΥ | ὁ ἀοϊοῦ Ῥοΐβοῃ [ εἰ ϑεὸς κελεύσας μή μὲ δύσεται 

Πανεῖν ΥΥ 61] δ 
6000---4 ἀο]οὺ ῬαΙθυ, 602--4 οἱοἷῦ Ἠδυπθγάθῃ 000 μὲν οὖν 

θ0ὅ γυναῖκες ἐκπονεῖν ΗΟΙΖΏΘΥ 606 ἔφυσαν] δοκοῦσιν 

ΘΟΤ λόγον Ἐδ. Θομνγατὺ 608 ἀοϊοὺ Νδαοκ 

.7)9 ἀνάξεις Τ,. θιπαοτέ, ἐφάψεις ΒΙαγ 65 



90 ΔΡΡΈΝΟΙΧ ὃ Ἶ 

612. «αία 1οχ. τοῦ. Οδμίαθγ. Ρ. 899, 11. λαὸν οχμιροῖ, λεών Ῥ1Ὸ 

ὄχλον οοποῖῦ Ναῦοῖς 6138 ἐπισίξω Ναιοκ 618 ἀγγέλλουσά σοι 

᾽γαμέμνονος Ἠαγύθῃρ᾽ [ ὙΘΥΒΌΤΩ ἀοΙοῦ ῬαοΥ 

690 ἐνθάδ᾽ ἔμπικρον (οοάνίη 622 σοὶ δὴ Μυβρτᾶνθ 1 λέγω τὺ 

δεύτερον Πογογάθη θ2ὕ 5ᾳ. ἀο]οῦ βομθη ΚΙ (νουβὰ 21 τϑ]τοίο) 

082 τῷ σὸν γ6] τῷ σὺ Ναυοῖς 686 νόησιν ΟἸτη ΘΟΙΙΟΙ ΘΔ 1η 

640 λόγων] ἐπῶν Ἠουνογάθῃ 6044 γρῆμα δ᾽ ἣν ἘΙΒΙκΘ 

601 γοϑὺ ὁὔ 7 οοἸ]οοαῦ ῬΆΙΘΥ θὕ2 ἐπέδοτο Ῥβοῖθκα θδ6 σωτή- 

ριος στὰς ἡμέραν 9’ ἡμῶν ὕπερ μίαν πονήσας οἸΐτη Νθποῖς ἡμῶν 9’ 

ὕπερ ῬαΪΘΥ 

612 τί δὲ λέγειν μόνον μὲ δεῖ Ἠρίτηβοοῖη! ΟΤῦ ϑανόντ᾽ ] παρόντ᾽ 

61 610 κἀλέγειν Ἠουογάθη 611 --19 ἀο]οὺ ῬΑΙΘΥ 

684 πρέπει γὰρ Ἠροίτηβοοίμ!ς͵ 080 ϑνήσκοντ᾽ ἂν ἢ χτείνοντα Ηρι- 

Ἰηϑηη, ϑνήσκειν τ᾽ ἀποχτείνειν τε Ἠαγΐαπρ᾽, κεῖ χρὴ ϑανεῖν κχτείνοντα 

Ἡδιταβοθίῃ 681 παρὰ ϑεῶν Ῥογδοη | κενὸν δόρυ] τητώμενος, Υ. 89 

ἀο]οίο, Νϑυοῖϊς 689 ἀλώμενος] ἀτώμενος Ἐεῖδκο, δεδμημένος γεὶ 

ἀνειμένος Ἐ᾿. ὅπ. ϑομτηαϊαῦ 

698 πῶς ἥκομεν ΠιοΙΒ]τθ, προήκομεν ῬΆΪΕΥ 6094 σμικροῖσι μὲν γὰρ 

μέγάλα Βταμοῖ 69 πόροισιν Μυβργαγθ, ὕπλοισιν Ἠδτίυηρ,, οὐκ ἔστιν 

Ἡουνογᾶθη [ πονῶν ἀμαϑὲς οὖν ΝΥ 611], πονῶν περ; ἀμαϑὲς Βαπομοπβίθιῃ 

090 ἡβᾷ ϑυμὸς ο]. Μϑπδπά. τηοποβῦ. ΤΊ βλάπτει γὰρ ἄνδρα ϑυμὸς εἰς 

ὀργὴν πεσών Νδιοκ 698 ἤσυχός τις αὐτὸς Ηθαΐ | αὐτὸ συντεῖνον 

μένος Οδπΐοι, αὐτὸν ἐντείνοντα μὲν ἘΠ] ΤΏΒΙΘΥ ] μὲν] περ Α. ϑοβτηῖαῦ 

700 πνοή οθμθθῃ 701 ὅσον ϑέλῃς ΒΙΆΠΟΚ, ὅσον ϑέλοις ΒΟΒδοἕου 

οἵου ϑέλεις Οονοί, ὅσ᾽ ἂν ϑέλῃς Νδυοκ, ὕσων ϑέλεις ϑοθηκ] 702 Βα. 

ἀο]οραὺ Ηδυθαμρ' 70ὅ πείσας Ηρδτταδηπ | μὴ λίαν τεῖναι κάλως Ἐ. ὅα 

ΘοΒιηαὺ 

712 λόγχῃ σμικρᾷ Β. αα. ϑομπηιαῦὺ 119 5αα. εἶ γὰρ ῥᾷδιον... 

τρόπαι᾽ ἦν.. πάρα, οὐκ ἂν (υ6] οὔτἂν) πρὸς Ἄργους γαῖαν (οὐκ ἂν παρ 

ἔάλργους γαῖαν ταλ]ΒὈ8π).. προηγόμεσϑα Κιτοβμοῖ 114 οὔ τοί ποτ 

7119 τιμωρῶν Ηρδιτηβορῦῃ 

128 ὅπη] ὦ πῇ Ἐαεϊϊο᾽ 794 σωτηρίας] ναυκληρίας οἸττη. οοπΐ 

οἰθθῶα 1729 ἡ μ᾽ ἐχρῆν Βαίϊον, οἵ μ᾽ ἐχρῆν Ἡθτγθγάθῃ, ον. ἡδονῆς. 

προάστιος ῬΆΙΘΥ, πρὸς ἄστεος Ἠθἰταβοοῖἢ 729---81 γ8] 7180 56. 

ἀπὰτι 181 ἀο]οῦ Ἠθυθυάθῃ - 

780 πόλεως καταστάντ᾽ (γ6] ἀϑροισϑέντ᾽) εἰσιδὼν ἨδΙπηβοοίμ | απ’ 

λεως καλούσης ΗοΙΖΠποΙ ] ἀκούσας, νῦν δ᾽ ἰδὼν Ποῖϑκα, ἀκούσας τ᾽ εἰσιδώ 

τ᾽ Ἠουηδημ, ἀκούσας τόνδ᾽ ἰδών τ᾽ Ἠδυύαμῃρ', ἀκούσας ὄντ᾽ ἰδών 

Η. τοι | τοὺς δ᾽ ἰδὼν ὁρμωμένους ῬΆΪΘΥ 181 Μαχίπαυβ ΡΙ απ θ5 

Ῥ. ὕὅϑῦ οἄ. ὙΥαἷχ αἴοντῦ ὡς ϑανοῦντας αὐτίκα ἱ. 6. Τοτὺ. ὡς ϑανουμέν 

τάχα 181 εἰκότων Βοίμο, εἰκὸς οὖν ὙΠΟ, ἔστ᾽ ἔπος Ἐ'. απ. ϑομιαῦ, 

εἰχότως ἔχει γυναικὸς κἄνδρα Ποίταδοοῖῃ 

7140 ὕμως] ὅπως Ἰ. Ἠδυρύ 141 ἦ δάμαρτα Ἠθιτηδμῃ 145 

πολλοὺς ΔΠΟΠΥΙΩΠΒ 7148 56. ἀο]οῦ [[56 1067 7140 μή μ᾽ ἐᾶν ϑανὲ 

7. Μ. νὰπ Θοῤ 147 πρόσφορον τί Ε΄. Θα. βομτηϊαῦ | τοῦτ᾽ ἐγὼ εἶδέν 

᾽ 



Ἴ ἈΡΡΕΝΌΙΧ 81 

γ6] τί δῆτα πρὸς τάδ᾽ εἶπεν: εἰδέναι ϑέλω Ἠογηδηη | τοῦτο γὰρ μαϑεῖν 
ποϑῶ Νδυοκ ; 

180 σπείρων 6Χ τϑοθηίϊουριβ 110 715 Τιϑαὐϊηρ Τῦ2 εὖ σταϑμᾷ 
ΒΕ, σα. δομιηϊαῦ, ἔογὺ. εὐστοχεῖς Τῦϑ 5αᾳ. ἀο]οὺ συν] ηδ τ] γὰρ 
οἴχομαι ΕΔΟΙτΒ τῦϑ μακρῶν πὲρ ὥν β5θγι. Ῥ8110]. γΊηᾶο. 50 8115 
Ι 101 πεφαργμένας Πίπᾶου τ68 ἐροῦ] ὅρα Ἠδγναγάᾶθη τ606 ἔγ- 
ἤλημὰ τί Ἠθιτηδηπ  ροϑὺ Βιπο ν. ἄποβ ν. Ἰηὐθγο ἀἴσδβο ραΐαῦ Κιπομ πο 

111 προσῆκον ἐμὲ Νδιοκ, παρείκομεν Ηοϊτηβοοίῃ 112 πανούρ- 
γους Νϑυοῖς 

181 ϑανὼν γὰρ, αὖ οδϑὺ ἴῃ οοα. γϑοθηΐουθ, ὩΠΟΠΥΤΠ ΙΒ 182 ἔν- 
δικον. ΠΎ. σοὶ μὴ δοκεῖν εὔχου μόνῳ Ἠδηύμπμῃηρ'᾽ τοῦ δοκεῖν ἔχου μόνον 
Πιρμύϊπρ', τό γε δοκεῖν κτὲ. Βγάμποῖ,, τόδε δοκεῖν κτὲ. ῬΆ]ΘΥ, τῷ δοκεῖν 
αὐχεῖς μόνον ΠΟΙΖΗΘΙ [ νϑύϑαμῃ αθ]θὺ Νϑθοῖς, ροϑὺ τ8ὅ οο]]οοεαὺ ΥΥ 61] 
184 ἂν καί Παιΐπηρ, ἄν πού αυομομηβίθὶη 18ὅ ἀσχαλῶν ΒδΙΠ68] 
ἐν δαίμοσιν Μυβργανθ 180 ἰτέον ἀο]α θοῦ, τϑ]ϊοῦο τὸ δηΐθ κατϑανεῖν, 
οΟἸττη ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ 188 χέοιτ᾽ ἄν... οἰωνὸς μέλας Ἐ᾽. αα. Βομιηϊαΐ (μέλας 
1ᾶτη ἘΠ ΘΙ5]Κ6) 189 τῷ χρόνῳ γε ἸιΘπὐϊηρ, καὶ χρόνῳ γε Ἠδχηβορίῃ 

198 ἀο]θθαῦ οἱττα Ἠδυύπηρ, 
800 παραβαλὼν Νῶθον, προσβαλὼν Εἰ. αα. βομχηϊαύ 802 δειχϑῶ 

Βροκ 808 μὴ δειναῖς συνόντα ἘΘΙΒΙκ6, μὴ δειναῖς ἐνόντα ΒΘοΙκ 

810 πάλιν ἄρ᾽ ἦλϑ᾽ Μυβογαναθ 811 πάλαι ἀδ]εὺ Ηθαί | παλαιὰς 
ἐπὶ συμφορὰς Ἠδγηδηη 812 ἔρις ἀρνὸς (ἔρις) (οὖ 812 ἦλϑεὴ) ΒΥ ΖΒΟΠ 6 
᾿Π 8125α. χρυσέας ἔρις ἀρνὸς ὕπερ ἦλϑε Ηθδιταϑημ, χρυσέας ἦλϑ᾽ ἔρις 
᾿ἀρνὸς ἐπάγουσα Ὀϊπάοτῖ, χρυσείας ὑπὲρ ἀρνὸς ἔρις ἤλυϑε (οὐ 896 ϑα- 
᾿ς ἩΜΝ Νδαοκ 818 ἤλυϑε] ἐπόρευσε γ6] ἐπέκρανε γ6] ρούϊι5 ὀλό᾽ 
᾿»: Ηδυτήθημῃ, ἤλυϑεν ἐν Ε΄. ΗἩΘΙπΙβοι, ἤλασε Ῥα]ΘΥ, ἐπόρουσε ΟὨυ!ού, 
᾿μελέοισι Ἠδυνγοσάθη 818.56α. περιῆλϑε Τανταλίδαις οἰκτρότατ᾽ ἐς ΥΥ 61] 
᾿ 81 συγγενῶν Ηδτίυμῃρ, γέννᾳ τῶν Ἠθτπογάθρη, δειλαίων Εἰ, απ. Θομτηϊαῦ 
: 810 φόνῳ γὰρ φόνος (ἀο]οῦο ὅϑεν) Ἠαυτΐαπρ 8105α. ἔνϑεν δ᾽ αἷμα- 

ὄεις ἀμείβων φόνῳ φόνος οὐ προλείπει Νᾶποκ, ὅϑεν δώματος οὐ προ- 
λείπει φόνῳ φόνος ἐξαμείβων ὙΥ 61] 817 διαίματος οἸῖται Νδποκ 
1818 δίοισιν Μυβρταᾶνθ 819 οὐ καλὸν οὐ καλὸν ΕΔοΙαΒ 

821 μελανϑὲν δ᾽ ὧδε φόνῳ Καγδοι [ φόνου ΕΔΟΙῖτιΒ 828 τὸ δ᾽ 
[εὖ Βούπμε, τὸ δ᾽ οὐ ἨἩοιποιάθῃ, τοκεῖς πϑποπθηβίθίη 1 ἀσέβειά τε μεγάλη 
Ἐ Ηθϊμίβοι, ἀσέβει᾽ ἅμ᾽ ἐν δέει Τὐπᾶδα 828 5αα. τάδ᾽ --- ἀντιτολμᾶν 
᾿ ἀσέβειά γ᾽ αἰόλα, κακοφρόνων βροτῶν παράνοια -- τάδ᾽ ἀμφὶ φόβῳ 
᾿ϑανάτου ΟΔΙΏΡΟΥ 824 κακόφρων γ6] κακόνων Νϑοῖς 820 ϑανάτου 
᾿δ΄ ἀμφὶ ΤΥ]ΟΙΙμπ8, τοῦδε γὰρ ἀμφὶ Ὀϊπαοτέ, φασγάνου δ᾽ ἀμφὶ δ] αυδηάο 
Βουουάθη 826 ἐἰάκχησε Ῥοΐδϑοὸθ 828 σὰν] γε ΤΙ] πἶπ5, δὲ Ἡθυτηδηῃ, 
ἡσὺ οἴἵτη Νῶθοκ 828 56. κτείνων δὲ ματέρα μὴ πατρῴων ΕὙϊΖΒΟΠ6 
γ829 τιμῶν] τίνων 6Χ 50}0]. οοα. Βατοοο. 14 Κίηρ, τελῶν Νῶθοκ 

881 νόσος. τίνα Ἠατίθηρ' 334. 38 --- 3889- -48 κ5ὐαύαιῦ, ΒΟΥ ΘΏΒ 
84. οἷον ὅ γ᾽ ἔργον, 886 οἷα βεβάκχευται, 888 παῖς ᾿Δγαμεμνόνειος, 
389 ἰὼ μέλεος (ὦ μέλεος, ματέρος Ἠδιτηδηη), 842 πατρίων (πενϑέων 
ἡτατρῴων ἀμοιβάν Ἠδττηδηη) ϑ6 416 ὺ 884 οἷον δ᾽ ΕΥϊῦΖθομο [ οἷον 
ἴργον τλὰς ὁ τάλας Ἠδτίυῃρ 886 φόνου Ἠειΐαηρ,, φόβῳ ῬαΆΙΘΥ, ἔουῦ. 
ἵτενέςξ 8381 βλεφάροισιν ΕΥΪΖθοΠ6 888 ἀοϊοὺ ῬΆΙΘΥ 8939 566. μέλεος, 

Ὁ, ματέρος ὅτε μαστοὺς ὑπερτέλλοντας ἰδὼν χρυσοπηνήτων φαρέων σφάγιον 
ὕϑεσο ματέρα Ἠατίαπρ [ ματέρος ὅτε μαστὸν ὑπερτέλλοντ᾽ ἐσιδὼν χρυ- 
᾿Πεοπηνήτων φαρέων ὩΠΟΏΥΤΗΙΙΒ 

Ἐυτιρίάοβ, Οτϑϑίο. 60 

; 
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842 5α. σφάγιον ἔϑετο τὰν τεκοῦσαν πατρίων παϑέων ἀμοιβάν 
ὟῸΙ] 84715α. προκείμενον δραμεῖν ϑέλων Βτγύποῖς [ προκείμενόν τ᾽ ἔπι, 
ἀρ]οῦο ν. 848, ΚἸγομ 1 ἀγῶνος τοῦ προκειμένου χάριν (ν. 848. ἀο]ο(ο) 
ΟἸ1πὶ ΘΟΠΙΟΙΘ θα 848 δώσων] (δύσων Οδηΐογ), ϑεύσων ΤἰοΊΒκο, δραμών 
Ἠδυύαηρ,, δραμεῖν ἩοΙτηβοοίῃ  ϑευσόμενος ᾧ ΥοΙ], ἐσιὼν ἐν ᾧ Ἐ. Θὰ, 
ΒΟΒαῦ ροβὺ 849 νοχϑαιῃ (ἐλϑεῖν, ἵν᾿ ἐχϑροῖς δυστυχῶν ϑήσει γέλων) 
1η θυ α1556 ραύεῦ ῬΦΙΘΥ 

804 ἰοτύ. δυστόμους, οἷγ. ῬΏΟΘΗ. 1336 Βῦ6 δῆλος εἶ] (μὴ φεῖσαι 
Μυθρταν) 869 ἧς ΠοΙθ6, τηϑ]]θ τὴ 

8608--θὅ ἀο]οῦ Ἠργνογάθη 806 πυλῶν] ἔοτῦ. πόλεως 869 5α. 
ἔφερβ᾽ ὁ σὸς φίλως πένητα μέν, πιστὸν δὲ γενναίοις δόμοις Ἐ΄. απ. 
ΒΟΒιταῦ 

81ὅ πάρα] πέρι Ναδυοῖὶς 810 ἀνεπτέρωσε Ἠατίυπρ 
891 σὲ δ᾽ οὖκ ἐπαινῶν σόν τε σύγγονον κακοὺς ΚΆΥΒΕΥ | καλῶς 

κακοὺς δ ΔΙ]ΟΙΚΘΉ 86 897 ὃς ἂν δυνάστης Νδυοῖς, ὃς ἂν κρατύνῃ 
Ὑ116111 898 ἔπειτα δ᾽ ἠγόρευε Νϑποῖς 

901 λαοὶ δ᾽ ἐπερρόϑησαν, ὡς καλῶς λέγοι ῬοΥΒΟτ, 904 ᾿Ζ“ργεῖος, 

ὡς ᾿Δἀργεῖος Τιοπϊηρ  ᾽4ργεῖος οὐκ ὦν, ἀλλ᾽ ἐσηναγκασμένος Ἠαγίαπρ᾿ 
ἠγκωνισμένος Μαβρτδγο, ἐξογκούμενος ΟδτηροΥ, ἐσκευασμένος ΟΘΙΒΟΒ] Δ ΘΟΘΥ, 
ἐξῃκασμένος Ἠδγνογάθη, ἐννενασμένος ϑοτηϊξο]οβ, ἦν ἠκασμένος Θαοοαν!ῃ, 
ἐξωγκωμένος Ἠριτηβοοίῃ, εἰσαχτὸν γένος ἨοΙΖηοΥ, ἀλλ᾽ ἠκασμένος ὙΥ. 

Ἡρδαϊδτη [ νϑυβατη νἹ θαυ ῬΓῸ ΒΡΟΤΙΟ ΒΘ Ότ1556 8] ΟΚΘΉΘΘΥ 906 πυϑανὸς 
ἅπαντας ἌΘΙΒΚΘ, πυϑανὸς ἐπαχτῷ οἷϊπι Μαιῖδθ, ἱκανὸς ἀχουστὰς 

Ἡδιτηβοϑίῃ. πε θτώξδο ἀπείρους ἵὴν θα. ΘΟΒτηιαΐ, ἰϑῶνδε ἀἁτάχτους ἨΟΙΖΠΘΙ 

910 κεὶ μὴ ᾿χαρίξοντ᾽ Ἠρδιμηδοο 9911 χρὴ] δεῖ Ξξγ0.] 9115. 
προστάτας ἑλόνϑ' Πατιίαῃρ 912 ἰδόνϑ᾽ λέγονθ᾽ Βτηύποκ, ἰδιόν 8 
Ο. αοτδηη 918 τοὺς λόγους] πουλύπου Ο. ἀογῶιη | λέγοντι] ψέγοντι, 
Ε. γοϊρὶ | καὶ πεπεισμένῳ Βδαοποηβίθίη, καὶ νικωμένῳ ΚΆΥΒΘΟΥΙ 
914 ὃς] ὁ δ᾽ Ποιηβοοίμ 919 χραίνων]) στείνων Μυβστᾶνθ, κραίνων 
Μαυκιδπα 

921 ξυνετῶς δὲ... λόγοις σϑένων οἸττα ΝὍθοκ [ χωρεῖν ὃ΄ Βδθοπθη- 
βύθιῃ | χωρεῖν ὁμόσε δ᾽ οὐ λόγοις σϑένων ΟἸϊτη ΘΟΠΙΟΙΘΌδτα | τοῖς ἄλλων 
λόγοις ἨροΙτηβοθῃ | ϑέλων] λέγων Ἡδηϊηδπη 924 ἠξίωσε ν6} οὐκ 
ὥκνησε ἩρΥνοΥάθη 

9386 οὐ] ἢ οἷα Νϑαοκ 981 γυναιξὶ δὴ δουλεύσετε ῬΆΪΥ 
938 δὲ] δὴ ἡγεῖ | δρᾶσαι πρέπει. Βτύποκ, δρᾶσαι πρέπον Νϑθοῖ, ὧν ὁ 
δόκη (γ6] δοχώ) Ἠδθπηβοθίῃ 

942 ταύτης (υ6}. κείνης) γε τόλμης, ν. 941 ἀο]οίο, ϑβομθηκΚὶ 
948 ἔπειϑε, καίπερ εὖ δοκῶν λέγειν Ἠρτηβορίῃ [| εὖ ἤηδηῦ ὅμως Β', αυ. 
Ομ ταῦ, ἔουῦ. εὖ γρηστοῖς λέγων ἃ 

0569 (μ0 907 56.) ἀρ οῦ Ἠθυνθυάθῃ 
9602 τὰν αἱματηρὸν Βαύπθθ, ὦ, αἱματηρὸν Εἰ. ἩΘΙΠΊΒΟΗ, αἱαιματηρὸν 

ΚιροΒμο, ἐς αἱματηρὸν Δ. Θομταῖαὲ 964 νερτέρων πότνα Ἠοτνογᾶθῃ, 
νερτέρων  ΎΣ ΥΥγ61} | νερτέρων ϑεά, καλλίπαις κόρα Ηαγίπηρ, νερτέρων 
ἁ καλὰ ϑεᾶς παῖς ῬΑΙΘΥ, νερτέρων κόρα καὶ καλλίπαις ϑεά ϑομπεογαῦ, 
νερτέρων Περσέφασσα δαίμων 1. Ἡ. Η. ϑομιηαὺ 906 ἰακχείτω ῬΟΥΒΟΙΝ 

968 ἔλεός γ᾽ ὅδ᾽ Κίηρ, ἔλεός σ᾽ ὅδ᾽ Μυβργανθ, ἐλέοις ὅδ᾽ ΚΙοί, 
909 δανουμένων ν6] φϑονουμένων Μυβρτῶᾶνγθ 

9172 856. ὅ τε μαπαρτάτοις ζῆλος ἦν ποτ᾽ οἶκος ΟῚ] 978 ξαλωτὸς 
ἩοΥΤηΒ 910 πόλει Μυβρτανο, κακοῖς πολίταις Ἡθηηδππη | ψῆφος ἐν 
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-πολίταισι φοινία Ἠδυύπηρ',, φοινία δίκα τῇδ᾽ ἐν πολίταις ϑομπγοτάς 
919 ἕτερ᾽ ἑτέροις αταρῦ, 
ἰν 988 καὶ μέσον (γ6] μέσον καὶ) χϑονὸς τεταμέναν τοῦ. ΠἸ τὶ Ι μέσον] 
μύδρον ἘδοῖαΒ, μέσῳ Μϑανὶρ' [ χϑονός τ᾽ ἐξαμμέναν Ναιποκ Ι τεταμέναν 
πεδάορον ΝΥ 611] [ αἰωρήμασι μυρίαις 6Χ 5680]. μυρίαις στροφαῖς στρεφο- 
μένη ἨδΙΤηΔ ΠΗ 984 ἀναβοάσομανι 6Χ 56}01. Ατβίορῃ. Ρ]αί. 689 
Ῥουβοι | ϑρήνους ἵν᾽ ἀναβοάσομαι οἸῖπι Νῶθοῖ 986 οὺὃς ΥΥ761} Ι ἔτεκεν 
οὐ ἐμέϑεν ἀ6]οὺ Νῶυοκ 981 ἃς νΕ] οἵας Μεάνὶρ' 

θ97 5ηα. Πιαιάδος τόκου τὸ χρυσόμαλλον... ὀλοὸν ὀλοὸν λόχευμα 
ποιμνίοισι ᾿ἀτρέως ἱπποβότα Μυδβρτανε 989 ὁπότ᾽ οογγαρύμμ ἱπάϊοοί 
Ναυοκ 

1008 ΗΘΒΥΟΒΙ οὐ ῬΏΟΙΙ ο]οβθαθ 51 δ ποβίγιχη Ἰοοστη ρουύϊπθδηΐ, 
ΟῚ βοίϊσιη πρός (αποα ἀο]οὺ Μαύμϊδ6), νϑυτη δἐϊαχη ἃν Ἰοα] τη 6 ρ]οσβα 
Οἰττη ἴῃ ὑθδχύστη Ὑθ 556 οοηϑοὺ ΚΙσΟΒΠΟΙ͂ 1008 5ᾳ. οὐρανοῦ μεϑαρ- 

᾿ μόσασ᾽ ἐς μομόπωλον ᾿Δῶ ῬδΙΟΥ 1004 ῥδοδόπωλον γ6] κροκόπωλον 
Θθαῖκο, μουνόπωλον ΟἸΐτη Νϑιιοῖς 100 τε] δὲ Ἠδιπθπη [1006 Ζεὺς 
ἀδοὺ ὙΥ 61] 1001 τῷ δ᾽ ἔτ᾽ ἀμείβει Μυθβργανο | ἀμείβει ἀεὶ Ἠρητηδηῃ, 
ἀμείβει ἄλαις ΘΟΠΙΟΙΘΌδΙα [ ϑανάτους καμάτων ΟδΡ, 1009 Κρησσᾶν 
Θδιηροι, Κρησίδος ῬαΪΘΥ 1009 8α. {τὰς δολίας δολίοισι γάμοισιν Ἠατύιηρ' 

1011 ἤλυϑ'᾽ ἐν Ἠετίαηρ' 1012 πολυστόνοισιν δόμων ἀνάγκαις 
ἨθυτηδΠ 1016 ἐϑύνων] ὀρθῶν ν0] ἀνέχων Ἠραΐῃ, ἰϑυνῶν οἸ]΄τη 
Νθοῖ | ἰϑύνων... κῶλον ἔτου Μυβρτδνο | ἀο]οίο Ὀρέστου 5ογ1010 {πέλας 
γ6] ἀτρέμ᾽ 5 ἰϑύνων Ἠθτητηδηπη, {τοῦδ᾽ Σ ἰϑύνων Ἠδτύαμῃρ, (ἐχύρ᾽ Σ ἰϑύνων 

᾿Βαυομθηβύθιη 1019 νερτέρων πύλης Φ800Ὁ5 
᾿- 1024 φέρειν ἀνάγκη [Ι1ὈΥ] ΤΘο. 1026 ὡς ὁρᾶν Ῥα]ΘΥ, εἴ γ᾽ ὁρᾶν 
ΒΟΒΘΩΚΙ 102 5αᾳ. φέγγος εἰ ϑεοῦ τόδε οὐκ ἔστ᾽ ἔϑ᾽ ἡμῖν τοῖς ταλαι- 
᾿ πώροις ὁρᾶν Νδῦοκ 1026 οὐὔϊϑιη μετόν ΜυβρΥδνΘ 1027 μὴ σύ γέ 
μ᾽ ἀπόκχτειν᾽ ἨθδΙΤηδηΠ 
ἱ 1081 μὲ προσβάλῃς ἀνανδρίᾳ Ἠθητηδηπ, μοι προσβάλῃς ἀνανδρίαν 
Ἠαδυύαμρ, μὲ περιβάλῃς ἀνανδρίᾳ Νδῦοκ 1084 οὐδὲν γὰρ οἷον ἡ 
Καγϑοὺ 1086 δεῖ δὴ ΕΠΤΉΒΙΘΥ, δεῖ σ᾽ ἢ ΟΘαΙτΘ 1086 ξίφους 

᾿ ϑιγεῖν χερί Β΄. ὅτ. Βομιηιαῦ, ξίφει ϑήγειν χέρα Ἐ!. Β. ΒπρΊαπα | χερί] 
"δέρῃ Μυβργαᾶνθ, χροΐ Α. Κυϑιβθ 1089 ἐγὼ σέ γ᾽ οὐ κτενῶ Β΄. σα. 
᾿Βομταϊαΐ 
τς 1040 αὐτόχειρ σὺ Ἐ'. ὅπ. Βοβτηϊαὺ 1041 οὐδὲ 76: | ξίφους] 
θράσους Ἠδυνοτάθη 104ὔ 54. ἔχω τῇ σῇ τ᾽ ἀδελφῇ σ᾽ ὄνομα καὶ ψυχὴ 
μία ΟἸττη ὟΝ 681] 1046 ἐμοί τ᾽ ἀδελφὸν ὄνομα Βδιομοηβίθιη, σὺ τῇδ᾽ 
ἀδελφὸν ὄνομα Ἠδγνετάεδι, ξυνώνυμον τῆσδ᾽ ὄνομα Ἠοϊτηβοού, ἀδέλφ᾽ 
ἀδελφῆς, ὄνομα ὙὟΥ61] | ὄμμα Τ τι 

1060 5α. νῦν ἀντὶ... λέχους προσπτύγμαϑ' “διδου τοῖς .. πάρα ΠΟΙΖΠΘΥ, 
γΘΥΒ5. 6] οὺ ΟΡ. 1061 ἀμφὶ] ἄρτι Μυδρτανθ, ἡμῖν 6Χ τὙϑοθῃθ! ΠΠ01Ὸ 

ΟΥ̓ΒΟΙ, ρα ϑ΄ΟΒΘΗΚΙ) 1066 ὥστε καὶ νῷν δεῖν ἨθγΘΓΘΗ 1060 

" 
μή 

Ϊ 

1002 ἀποδείξω ϑανών ἨοΪΖΗΘΥ 
1018 ἐγὼ ὁ τάλας ΚιγοΒΠοΟΙ͂ 1014 ταὐτὰ] τλάντα 6150 
1086 οὐἰΐδιη μήτ᾽ ὄμμα μου 7Τοιίίπ, μὴ λεῖμμά μου Ν᾿ ἀἰοίζοπδοι, μὴ 

ἐμας ἐμὸν Ἠοϊτηβοοίῃ 1087 μὴ πνεῦμά τ᾽ (δ᾽ Πδυοποηβίθιη) αἰϑήρ 
ἀγίαπρ [ μὴ λαμπρὸς αἰϑὴρ πνεῦμ᾽ ὅτ᾽ ἂν προδούς ποτε ἨφΙτηΒΟΘΙΉ, 

μὴ λαμπρὸς αἰϑὴρ πνεῦμ᾽, ἐγὼ εἰ προδούς ποτε οἸΐτη ὟΝ 61} 1087 5α. μὴ 

λαμπρὸς αἰϑὴρ πνεῦμ᾽, ἐγὼ προδούς ποτε.. τοὐμὸν εἰ λίποιμί σε ΝΥ 61], 
Ι 6 

Ι 
ι 
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μὴ λαμπρὸς αἰϑὴρ πνεῦμα, σ᾽ εἰ προδούς ποτε, ἕν δ᾽ αὖ φρονήσας 
τοὐμὸν ἀπολίποιμί σε ἘΠ. αὐ. δομχταύ 1088 ὀλέϑρου τε σώσας ἨΟἸΖΠΘΥ 

1089 ν. ββρθοῦτβ 

1090 καὶ πάντα συνεβούλευσά γ᾽ ὧν τίνεις ῬΆΪΘΥ 1 νοήβατῃ ἀο]οῦ 
συ ]πδ 1091 γροββὶβ καὶ ξυνϑανεῖν κοινῇ μὲ δεῖ σοὶ τῇδέ τε 
1092 λέχος κατήνεσα Βγύποῖκ, λέχος ποτ᾽ ἤνεσα Ἠαγίυηρ [ ἧς ἐπήνεσας 
λέχος ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂,, ἧς λέχος σύ γ᾽ ἤνεσας νοὶ] ἧς σὺ λέχος ἐφήμισας οἸΐτη 

Νδποκ 1098 ἔχων ἐρῶ ποτε Ἠφγτηδηῃ, ἐρεῖν κἄξω ποτέ Ἠανίυηρ 
1094 οὐϊδιη εἰς Ζελφίδ᾽ ῬΑΙ]ΘΥ 1097 ταὐτὰ νῦν ῬΑΙΘΥ 

1102 τι] γε ΗἨδυνογάθῃ 1106 πῶς; εἰπέ" τὸ γὰρ ἕτοιμον, εἴγ᾽ 
4 ’ »" ᾿ , 9 5. ΔΝ ΄ 

ἔσται, πάρα γ6] πῶς; τὸ γὰρ ἐμόν γ᾽ ἕτοιμον, εἶγ᾽ ἔσται, πάρα Ἡθητηδηη 
(τὸ γὰρ ἐμόν γ᾽ ἕτοιμον οὐϊδιη 6Χ 5080]. τὸ ἐπ᾽ ἐμοὶ ἕτοιμόν ἐστιν οἰβεῖϊ 
Βαιύμο]4), τὸ γὰρ ἕτοιμον εἰ πάρεστ᾽, ἔσται καλῶς Ἠαγίυῃρ | εἴ γ᾽ ἔσται 
τὸ δρᾶν Βαυπομθηβίθιη, εἴ γ᾽ ἔστ᾽ ἐν καλῷ ΥΥ 61} 1108 1πΐρὺ βομο ἃ 
Ῥοβαϊῦ γράφεται καὶ ἀποσφαλίξεταν (1. 6. ἀπασφαλίζοται) ΑὐΒοΠΐ68, 
ἐπισφραγίζεται Μυβρτανθ 1109 οὐκ οἶδεν “Ἧιδην Νάυθοκ | κεχτη- 
μένῃ Ἠθαῃ 

1111 54. ἀ6]6ὺ Βυιῃη 1112. οἷοι... ἐπιστάται ΘΟΌΥΘΘ, ὅσοι γ᾽.. 
ἐπιστάται Οδτρογ [| δούλους ἐνόπτρων Ἐ'. αα. Βομτηϊαύ 1114 πᾶσ᾽ 
᾿Βλλὰς ΠΘΙΒΚ6 

1128 ταὔϑ'᾽ Ναῦοκ 1126 πέπλοισιν ἕξομεν τοῖσδε Ἠαγίυηρ 
1126 τίς ὄλεϑρος)] πῶς σφαγὴ Ἠθδυνογάθῃ 1128 σιγῶντα κατϑανεῖν 
πάρα ὟΥ 61] 1129 χρεών] πρέπει Ἠογογάθη 

1146 δόρυ] πόνους Νῶος 1147 ἕῴην ἐγώ Νᾶυοκ 1148 σπά- 
σαιμ᾽ ἐγώ ν6] ᾽π᾽ ἐκείνης... σπάσω δέρῃ Ἠθητηδηῃ 1149 μὴ κατανύ- 
σωμεξν Ἠουνθ θη 

1151 54. οἸίτη ἀοθραῦ Νϑαοκ 1166 ἵπογαπῦ απ Ἰοσουθηῦ ἢ 
ἀληϑὴς φίλος“ Ἠθυτηδηῃ 1168 κακά] καλῶς Ἡργνογάθῃ, ἴοτῦ. σοφά 

1160 δίδως μοι] διδάσκεις Εἰ. σα. Βομτιοιϊαῦ 1101 δ᾽ αἰνῶν σ᾽ 
Ῥουύϑοη 1168 ἴοτὺ. ἐχπνέειν ψυχὴν δέον 1168 54. ἐγὼ δὲ πρίν πῶς 
ἐχπνέων ψυχὴν ϑανεῖν, δρᾶσαί τι.. ἐχϑροὺς φϑάνων Ἐ΄. απ. Βομτηϊαί, 
ἐγὼ δὲ πάντως τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς κακῶς δρᾶσαί τι χρήξω γ᾽ ἐχπνέων 
ψυχὴν ἐμήν ΠΟΙΖΗΘΙ 1109 ῥώμην τιν᾽ ἐκ ϑεοῦ σχών Ἠαγίυηρ 

1118 καί ποϑὲεν ῬΔ]ΘΥ 1114 εὔχομαι {κενά᾽ ὅμως δὲ κἀνέλ- 
πιστος εὔχομαι τάδε ΒτΆΒΗ 1119 ἀλλ᾽ ἄγ᾽ εἰπὲ δή Ἐ΄. αα. ϑομτηαύ, 

1181 ἔχων οϊτη Νϑδῦοῖϊς 1182 τό γε λέγειν 6α. ΒταΌΔΟΗ., τὸ 
μέλλειν γ᾽ Ἡδυήδημ, τὰ μέλλοντ᾽ Ἠδτίμηρσ,, προμελετᾶν ΝΥ 611] | τό γε 
κλύειν κέδν᾽ ἩοΥοΥθη. 1187 χατασπείσουσα νερτέρους Ἐ'. αὐ. Βομτηιαῦ, 

1192 οΤογίαθθβθο αὐἱάδιη Ἰαροραπῦ πᾶσι δ᾽ ἕν φίλοις τόδε"" ἩΘῚ 
ΤῊΘΠΠ 1196 Ἑλένης ΜΜενέλεως Ἠδιηδηη | ἐν ὄμματι (ν61] ὄμμασι) 
ΟἸτη ΘΟὨΙΟΙΘΌΔΠΙ  ΥΘΥΒΌΙΩ Ῥοϑὺ 1198 οοἸ]οοεαὺ Ε᾽. Β. ΕπρΊαπα 1199. 
κτείνῃ} ϑείνῃ Οφαϊκθ ' 

1200 πολύς περ ἢ Ῥαροιύ, χόλος παρῇ Ἐδοῖαθ, τόνος παρῇ 
Ο. αονδπι, τραχὺς παρῇ διοποηβίθιη 3 οὐϊαη πνέῃ οἴη Νῶθοκ : 
1208 ἣν ζῶν ΠοΙδκ6, ἧς ζῶν Ῥούβομ, ἢ σᾶς Ηατίαηρ, ἢ σῶν ὙΥ 61] 

1212 εἰπεῖν Τουχηΐου 3 ἧπερ ΥΥ 61] 1218 φύλασσε μή τις 
γΑ]Ο ΚΔ ΟΥ : 

1220 ἐλϑών μ᾽ ΝΑ]οκοηδου [ ἐν δόμοις ὙΥ 61} 1221 ἔουύ. ἢ ἀγ- 
γέλους 1224. ,..5Ν1 οϑῦ ΡΒ. νουβιιβ, ΠΘΒΟΪΟ Δ Ῥοδιῦτ5 {πουῦὺ ἀπο, 
γΘΥβτη 1222. ἩρΘΙΤηΔΠη ᾿ 



ΑΡΡΈΕΈΝΩΟΌΙΧ ΩΡ 

1984 ἔχσωσον κακῶν Ἰ΄. αὐ. Βομτοϊαί 1286 ἐγὼ δέ γ᾽ (81. Τιῖ- 
ὈΠπ18) ἐπεκέλευσα Ῥογβοη, ἐγὼ δὲ συνεβούλευσα ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ 1288 
ὀνείδη} ἐν “Διδου Ο66] (ἸπΆ]]6ῃ ἐν “Αιδη), ἔνερϑε Ε΄. Θα. Βομιιϊας 

1246--98 ΧΟ. ὀοΥγρθδθυμῃ οὐ ΗΜΙΧ. ἀπὸθ που] που οσαχα 1π{6]- 

οὶ ΗΠ. Ατποαΐ 1241 Πελασγὸν] παλαιὸν οἸίτι Νάῦοῖς | ̓ “ργείων 
δος ΜύΒρΥαΥΘ 1249 αὐδάν] (ἀῦτάν Μιβργανο) 

1251 σχέϑ᾽ ἩἨργπνογάθη 125 5α. ἐπινώμασι σταϑ'εὶς ἔπι. ὙΥ 61] 
[260 πλαϑ'εὶς ΟἸπὶ ΘΟΠΙ]ΟΙΘΌΔ ΤΩ | ἔτι φοίνιον οἶμα Μαβρτανα | ἐπὶ] παρὰ 
ΒΔ ΟΠ ηβίθιη 

1204 5.4. ἐνθάδ᾽ αὖτε. ΧΟ. παλινσκοπιὰν ἔχομεν κτὲ. ΥὙΕΙ] 196 
ΟΠΠτη Ε]θοίσαθ ἀαθαῦ Νὅαῦοκ 1207 κόρας διάδοτε βοστρύχων πάντῃ 
διὰ Μυβργανθ, χόραισι, δίδοτε βοστρύχων πάντῃ δία Ἠδττπδᾶππ, κόραισι 
δ᾽ ἴδετε χτὲ. “. Μ. νὰπ αθηὺ, κόραισι δίδοτε βοστρύχων πανταχῇ οἸΐπι 
ΚΙτΟ ΠΟΙ͂ 1 πάντα διὰ βοστρύχων 'ΤΎΪΟΙΙΠ]τ5 1209 προσέρχεται] φαν- 
τάξεται αὐ οϑὺ ἰπ ΠΌτοΟ το. Βυαποῖ, ἔνεπε Μαυμῖδ6 

1211 54. χκεχρυμμένας ϑήρας ἨδΙθοῖρ οὐ ὟΝ] 1212 ϑῆρας] 
ὥτας Ἐ. αὐ. δομταϊαῦ 1278 (ἀφόβως Οδηΐο) 1274 (ὃν σὺ δοκεύεις 
ΘΙ5Κ6) 1218 τἀπὸ σοῦ Ὡποπγτηιῖβ οὖ Ἠθυτηδηη 1219 πελάξεται] 

οτΐ. προσχρίμπτεται 

1281 πύλαισιν ἀνάγω βοάν Ἐ'. αὐ. ϑομτιηϊαθ 1284 54. οἶκον; ΧΟ. 
9 ἡσυχία σφάγια φοινίσσειν ὟΝ 61] 
᾿ 1802 καίνετε κχκαίνετε ὄλλυτε ΤΎΥΎΙΟΙΙΙὰ5, καίνετε καίνετε, ϑ'είνετξ 
ϑείνετε Ἠρδυτηδημ, καίνετε, καίνετ᾽, ὀρούετε οΟἸτα Νδποῖϊς, ὄλλυτε καίνετε 
ὕγ61} 1808 φάσγανα ϑείνετε ὟΥ 61] 1808 5ᾳ. φάσγαν᾽ ἔσω χροὸς 
ἐμενοι. Ἠδττηθηη, φάσγανα χειρῶν ἱέμενοι Ἠδτθαπρ 1808 πὰρ ποταμὸν 
61 1808 54. (οἷν δορὲ.. ὀλόμενοι, δάκρυα δάκρυσιν, συνέπεσον 

τιδαρέοις Ἠδτίθηρ 1809 δάκρυ᾽ ἐπὶ δάκρυσιν ἔπεσε ΟἸτα ΘΟΠ]ΟΙΘΌΔΤΩ 

1811 ἀλλ᾽ ἐγκατάστηϑ᾽ ῬΑΙΘΥ 

ὶ 1824 ἥ τιν᾽ ΠΘΙ5Κ6 1826 οὖσ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων Βυτγρθ8 
1848 ἥκεις ὧδ᾽ ἴσως Β΄. αι. Βομτηαϊαΐ 

1860 βαλόντες εὖ σφ᾽ ὀχμάξεϑ'᾽ Ε΄. απ. Βομτηηϊαῦ 18ὅ8- -6ὅ οὐ 
ιὅ81---48 Ἰηΐου σου ΡΒ θατη οὖ ἄποθβ μου] πουϊουατη ἀιβέυσι θα1ὺ Εν. Αὐπο]αΐ 

᾿ 1864 ἕως ἂν πραχϑῇ φόνος οἸίτη, ροβέθᾶ ὅπως ἐπαρϑεὶς στόνος ὟΝ 61] 
1886 ᾿Δἀργείοισι ϑόρυβον ἐμβάλῃ ΒΕ. Θα. Βομταϊαῦ ] φόβον] πόϑον ΝΆΡΘΥ 
᾿ 1851 54. ἴοτί. ἴδωμεν Ἑλένας μορφὰν καϑαιμακτὸν ἐν φοναῖς κξι- 
“ἕναν 1868 ἔνδοϑι προκείμενον ὙΥ 61] 

1860 συμφοράς] πάνυ σοφῶς Ἠεγνοτᾶθη [ σύμφορ᾽, οἶδα δ᾽ οὐ 

Ἰαφῶς ὟΝ 61} 1808 5α. ἅπασαν ζὀδύρμασίν᾽ τ᾽ ἔπλησε διὰ τὸν ὀλοὸν 
ἐδαῖον {Φρύγα (ἀπα]ΐτη βόταν) Ἠθυτηδηῃ 1869 ᾿“ργέϊον Ἠθττηδπῃ 
Ῥάνατόν τε Ἐ 6156 

1818 φροῦδ᾽, ὦ γᾶ γᾶ Μυθρτανα 1387ὅ φεύγω Ἠανΐαηρ 1876 Βα. 
ἐρ᾽ ἢ πόντον, ᾿Ωκεανὸς ὃν πέριξ ταυρόχρανος ἀγκάλαις ἑλίσσων κυχλοῖ 

᾿ ἍΠ6Υ 1811 54. πόντον, ταυρόκερως ὃν ᾿Θκεανὸς ἀγκάλαις Ἠαγίυπῃρ 

1889 56. ἄστυ καλλίβωλόν τ᾽ Ἠδιταᾶπη | ἄστυ καλλιβώλοιό τ᾽ Ἴδας 
Ἵπαου [ ἄστυ καλλίβωλον, Ἴδας ὄρος 8᾽ οἸττη Νυοῖς |᾿Ιδαῖον Ἠαγίαυπρ; 
᾿188ὅ 5α. διὰ τὸ τᾶς ὀρνιϑογόνου ὄμμα κυκνοπτέρου Βᾶγπ65 1386 Βα. 

ἤγνυϑος γόνου.γ᾽ ὄμμα κυχνοπτέρου καλλοσύναν Ἠαγίπῃηρ' 1887 56. 
᾿κύμνον δυσελέναν δυσελέναν ΚΙτΟΒΠοΗ͂, δυσελέναν σκύμνον δ 61] 
889 ὀτοτοτοῖ ὙΥ 61] 1889 54. ὦ, ὀτότυξ᾽ ἰάλεμον Ἠδγύσῃρ' 

Ι 
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1891 “αρδανίου Ἠατγαηρ' 1392 ἱπποσύνουν Ἠθαΐῃ, ἱπποσύν 
Μυβρυαᾶνθ, ἁβροσύνᾳ ν6] καλλοσύνᾳ ἨθγοΥάθη 139ὅ ἰαχὰν ϑανάτου 
ΜΌβρτανο, ἀρχὰν ϑρήνου Ἠαγΐθπρ, ἀρχᾶν ϑανάτῳ ΚΙνοΒΠοΙ,, ἀχὰν 
ϑανάτου., Ῥοβίθῳ ἀρχὰν στονάχου ὟΝ 61] 1390 φλέγουσιν Μυδβργᾶνο 
1897 (αἰαῖν ᾿“σιάδι Ῥα]ΘΥ 

1408 πανοῦργος ἨΘΥΘΥΘΗ 
1418 πεφαργμένοι ὨΙΠαο 1414 γόνατα Ἠθγηᾶηπη 141 ἔβαζ- 

λον “Ελένας ἄμφω Ἠαγΐθηρ 
1421 ἀρκυστάτων ΒΙοΙῆθ]ὰ 1421 56. τοῖσι δ᾽ ἀρκυστάτᾳ μηχανᾷ 

Βαύθιου [ ἀρκύστατ᾽ αὖ μηχανᾶν Μυθργανα 1495 ἦσϑ᾽ ἐχεῖ τότ᾽ Κίηρσ᾽ 
ἴἤφευγες Ἡθαΐῃ 1429 αἰϑύσσων ῬΊΘΥΒΟΙ ᾿ 

148158.. ἃ δὲ δακτύλοις ἕλισσε λίνον ἠλακάτᾳ Ἠανίαῃρ 143 
χρήζουσ᾽ ἀδινῶν Βοίμο 1431 προσεῖπε δ᾽ ὧδ᾽ ἨδΙΙηΔΠΗ 

1440 ἀπόστα δὲ Νϑδιοῖκ 1443 λόγον ἵν᾽ εἰδῇς ἐμόν οΟἸϊπι, ροβέθδ 
ἵνα κατειδῇς λόγους Ἠδητηδημ, ἵνα δαῇς λόγον ἐμοῦ οἸτη Νδθοκ, ὡς ἂν 
εἰδῇς λόγους μου ΝΥ 61] 1440 5. ὁ δὲ συνεργὸς ἄλλ᾽ ἔπρασσε Φωκεὺς 
ἰὼν κακός Ποητήδημ, ὁ δὲ συνεργὸς ὧδ᾽ ἔφραξζ᾽ ὁ πάγκακος Ἐ'. αα. ϑομτηαι 

1460 ἐκεῖϑεν ἐκεῖσ᾽ Ἠατγίαηρ' 1458 ᾿Ιδαία μάτηρ ᾿Ιδαία Ηρτ- 
ΤΉ ΠΤ 1454 ἀνταία Ἠδτηΐαηρ, αἰαῖ αἰαῖ ὙΥ 61] 140 τυράννων 
δόμοις Ἠατίαπρ',, ἴοτύ. δόμοισι κοιράνων 1467 παρυφέων οἸτη οοπΐ- 
ΟἸΘ δι 1468 ξίφη σπάσαντε χερσὶν ἄλλος ἄλλοσε Ἠθδητηδηη [ ἄλλοσ᾽ 
ἄλλος ΝΠ] δταον [ ἄλλος ἄλλοσ᾽ ὄμμα δίνασε ὙΥ 61} 

1460 μή τις ἐπιπαρὼν τύχοι ν6] μὴ παρών τις ἐντύχοι ῬΆΙΘΥ 
1402 κατϑανεῖ κακῶς οἸΐῖτη Νὅθποῖ | κατϑανεῖ ἀ6]6οὺ Ῥδ]οΥ 1404 ἐν 
᾿Ζργείοις Ἠαγτύαπῃρ',, ἐναργῶς ἩἨρογπογάθῃ, ἀνάγκῃ Ε΄. απ. ϑοβτοιαῦ | γόνον 
ἀο]οὺ Ῥα]οὸν 1406 ἃ δ᾽ ἀντίαχεν, ὥμοι μοι Ῥιπάον [ ἃ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνίαχεν 
611] 1466 στέρνοις ἀο]οὺ ὙΠ] Διο 1407 χτύπησέν τε Ἠδιτηδπῃὶ 
μέλεα ΜΥδτηον 1408 φυγᾷ δ᾽ εὔποδι Μυβρτενθ, φυγᾷ δὲ ᾿ποτὶ 
ΤγΥν Εἰ 

1471 ὠμαῖς ἀριστεραῖσιν Ἡοίθοσ 1472 ἔμελλ᾽ ΥΩ. 1478 ἰακχᾷ 
Μαύμ1δο 

1488 τότε δὲ Ἠθδητηδημῃ | τότε δὴ διαπρεπεῖς Βοίῃθ 1484 ὅσον 

«ἐς οἴτη Νἄθοκ 1486 φυγὰς ἢ νέκυς ὥν οἱίτπι Νάθοκ 
1494 ἔπι ϑομδθίου 3 ἃ δ᾽ ἐκ παστάδων Ἠθητηδη 1496 διαπρὸ. 

δωμάτων ἄφαντος ἐγένετο Ἠαγίυησ 
1601 Μενέλεως Ἠδτίυηρ 1601 5α. Μὲχνέλεως... ἀνόνητον τὸν 

ἱἙλένας ἔλαβεν ἐκ Τροίας γάμον ὙΥΘῚ] 1602 Τροίας ἔλαβ᾽ ἔλαβε τὸν 
ἨρΘΙΙΠΔ ΠΗ 1608---Οὔ, Βου]Όθηβ 1604 βαίνοντ᾽ ᾿Αἀτρείδην, Ιο60 νΘΥΒΌΠΙ 

1649--,Γ,668 ἀο]θύογιτη ρῬοπὶῤ Α. ΟΥπ θη ΡῸΥ 

1610 54. “ΠΟΠ τηϑ]θ Ἰἰθσθγοίαν βοηδρομῶν οὐ ἀμύνων, ΘΟ ἔδτηθη 
ὩθΘοθϑβθ ῬΟΥΒΟῚ 1612 διώλετ᾽ ἄν Ἡδυνπογάθη 1615 ᾿Ελλάδ᾽] ᾿4σίδ᾽ 
Ἠρυνογάρθῃ 1618 σίδηρος Φρυξὶν ἦν φόβου πλέως ν6] σίδηρος τοῖσι 
Φρυξὶν ἦν φόβος οἸΐγα Νϑιοῖ. 1619 σέλας γὰρ Ηατύαῃρ' 

1021 κάρα] πέρι 666] 1621 μῶρος εἶ δοκῶν οοα. Ηδγνῃ. (6 
Ῥ'δοΙα8), μῶρος ἂν δοκεῖς ΑΙ], μῶρος εἶ" δοκεῖς..; Ἐ΄. απ. Βομηηαΐ | 
τλῆν ἂν Μαάν!ρ | σ᾽ ἂν Μουκ 1684 ϑέλων Ναῦοῖς (ο] τη χἄν μὲ... 
θέλῃ) 1057 τύχας ΔΠΟΠΥΤΊΙΒ 

1540 ἩΜΙΧ. ἀσφαλέστερον ΜΝ Ἀ]ΟΚΘΏΔΟΥ 1048 οὐ 1646 ΠρΙμΙΟ 
ποία) ῬΥΔΘΠρΊ ἀπ οὐ δου γϑοθηϑουαπι ΠἸΌΥΟΥ ΙΗ 1547 54. μέγ 

δὲ καὶ σϑένει βία ἀλαστόρων' ἔπεσε γὰρ μέλαϑρα Ἠουνοτάθρα | δύναμις 
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“. ἀλάστωρ. ἔπεσεν ἐπὶ μέλαϑρα τὲ, Ἠαγύαμρ δύναμις" ιιάλ᾽ ἀλάστωρ 
ἐπέπεσεν ἔπεσε (ν6] ἐπέπεσ᾽ ἐπέπεσε) μέλαϑρα τάδ᾽ αἱμάσσων ΥΥ 61] 
1649 ἀλλὰ γὰρ ὩΠΟΉΥΤΠΤΒ 

1δδ6---60 ἀδΙοῦ ΟοΥ] 1658 ξένην Μυβργδνθ 
1804 τάλαιναν] “Μάκαιναν Μύυβρταγθ | τάλαιναν Τυνδαρίδα Τύτια 

1δθ0ῦ 5α. τοὺς διολέσαντας ξυνϑανεῖν ἐμῇ χερί (οθύθυιβ ἀ616015) ὟΥ 61], 
οἱ διολέσαντες ξυνϑάνωσ᾽ ἐμῇ χερί Βδυαομθηβύθιη 

1ὅ1τ0 παλαιῶν Μαβργανγο 116 πότερον ἔτ᾽ εἰπεῖν Ε΄. απ. Βομιηϊαί, 
ἴοτύ. πότερα γεγώνειν 1671 ἔοικε, σοῦ Βτυποῖς 1679 γουῦῶ ἐπὶ .. 
φόνον Βαβρθοοίε, παροὺ 61] ο]. ν. 1587 

1680 κατέσχον] κατέτυχον ἨθιοΙ θη 
1696 πυρᾷ ΚΑγΒΘΙῚ γΘΥΒΌΙΩ ΟἸἸπ ΟΥΘΥΙΘΥ ΟΟΥΤρύστα δηὖ ΒΡΌΓΙΙΤΗ. 

Υθιτα θαῦαγ ΝῶθοΟΙς 1698 ἀ μὴ ιπάονῖ 
᾿ 1600 ναί, τρατεῖν τε Βτυποῖς 1601 5βυδρθοοῦμϑ 1607 γάρ μοι 
Ἠαγίαηρ' 1008 ἄπαιρε τῆσδε ΥὟΥ 61] 1609 ἀποκτενεῖς οἱτη Νϑαοῖ 

1611 χτανεῖν ᾿άργου πόλιν ΠδΙΒΚ6 | αἰνεῖν (γ61] χρᾶναι) πάλιν 
δ 1014 σ᾽ εἰς οἸττὴη Νδθοῖκ | σφάγιόν γέ σ᾽ ἐκόμισ᾽ Καγϑοι | εἰ δὴ 
ΒαῖπθΒ ροβὺ 161 ἸΙδουπϑδηῃ (ΠΕ. σὲ δ᾽ αὖ κτενοῦσ᾽, ὦ ϑύγατερ, οἵδ᾽" 
ΟΡ. ἀλλ᾽ ἐ νδίκως) βύαύα!ῦ Ηθιτηθηη Ῥοβϑὺ 1011 Ἰδοαπϑιη (ΠΕ. ἀλλ᾽ 
οὐχὶ φεύξει σύ τε κασιγνήτη τὲ σή) Βὑαύα!ῦ Ηθυτηϑηη 

1020 γεῖσα τῶνδε τειχέων Ἠοἰμηβοθῖμῃ 1024 ξῇ δ᾽ Νάποϊς | νθύβατη 
ἀοϊοῦ ΟΘΥ 1029 Ἑλένη μὲν ἧς Βηυποῖς 

1080 ἥμαρτες] ἔμαρπτες 61 1081 ἐν οὐρανοῦ πύλαις Ηθίτη- 
βοϑίῃ, ἀνελπίστοις τύχαις Ἠο]σηθι, διὰ καλυμμάτων ΟΘΙῚ [ γϑύβϑισ αἰ] οὐ 
- Ἐπ βυθ]αῖο βουϊιῦ 1682 σεσωσμένη ᾽στι Ὀϊηδοτῖ 1081 56. 
ἀοοῦ Ῥϑθυ, αὐἱρθὰβ ἀο]οῦβ 1688 ἐγὼ κρύφ᾽ ἐξέσωσα 5ογ]1ὺ 61] 
1084 ἐς Ζιὸς ῬΑΙΘΥ ααὺ ροϑὺ 1088 πόρπη] }]8, ΘΧΟΙ1556. δαῦ Πυπηο ν. 
Ῥοβὺ 1642 ὑγδηβρομθπάθτῃ 6586 ραΐαῦ ΚΙγΤΟΒΒΟΗ͂ 
᾿ 1041 5ᾳ. ἀο]οὺ ῬϑΊθυ 1042 ἁφϑόνου] ἀναρίϑμου ἨθΥνοΥάθη 
1046 46 γενήσεται οοσϊεγιῦ Ῥαίθυ 1046 βᾳ. κξβχατήσεται... Ὀρέστειον 
χλύειν Μυδβργᾶνθ | ἐπώνυμος... Ὀρεστεία πόλις Ἡατασπρ 1647 Ὀρέστειον 
πάλιν Πεῖδκο, Ὀρέστειον πέδον ΜΑΙΟΚοηδοΥυ, Ὀρέστειον κλύειν Θά ΙΚο, 
᾿Ὀρέστειόν ποτὲ Ἠθυηδππ [ γϑίβϑαπιὶ 6] οὺ Ηθυθγάθῃ 1048 ἔνϑεν δ᾽ 
ἐπελϑὼν οἸττη Νϑῦοκ ᾿ 

1661 εὐμενεστάτην ΟΆΤΩΡΟΥ Ι γϑύϑαση αθ]οῦ Νβθοῖς 10ὅ8 ᾧ 
κατήνεσας ῬΆΙΘΥ, ὡς κατήνεσας Νϑθοὶς 1069 νιν] νῦν ΒΘοΙκ 

1060ὅ ὅστις φονεῦσαι ΟδηΐθοΥ 
1610 ἴογύ. πείϑομαν 
1084 “Ζιὸς] Ζηνὸς τϑοθηύογθθ ΠΥ], γ8ὲ Ζιὸς ΚΙούζ [| μελάϑροισι 

πελῷ Νεαῦοκ 1089 τοῖς Ζιὼὸς υἱοῖς ἀοΙοὺ Ηρ οτάθη 

1090 ὑγρᾶς μεδέουσα Νεῦοὶς 1691-- 98 ἀο᾽οὺ δηοηγιαιβ (Πα 1π- 
θαι Πονίθν νο]. 19 ρ. 488). 



᾽ εις ἀρ δ ζος ᾧ 

3 πο ΑΥ̓ΔῊΝ ἀοΉατς ΟΝ τὸς ᾿ 

, ἧς μὴν »Ε 

᾿ ΠΝ ὙΠΑΗΝ ΡΣ ὙΑΡΝ 
! Ἔξ ᾽ν ἘΦ 

ἷ γα ν ΨΘΨΓΟΧΗῈ ἢ ΒῪ Ἥν α “ Ἀ ψυδρννδις Ὁ ἄτοτς ταν ας: 

Ἐπ τέοτ--’’’-΄ὦ ς ς ἀκ}: ἘΣ ΚΙΣ Ἐπ" δῆς ὃ ἐμῇ γνῷ Ξ ΠΗ 

δ. ὁ. 

ΜῈ ἀ «ὁ ὺ ΡΥ 

το Δ [62 ΠΝ ογοϑ ΠΣ 

δῶ κε ἘΠΕ ' ; 

αὐτλον ἀλοῖ,, πόα υκο! τὸ τος ποθ 60: 
ν- νςἤαρ. ΠΣ ΤΘῚΣ 10: ἡ ῆχῃ αὖ το ΑΣΑ ΔΉ ἢ, ὉΜ γγοξς ἔσιδι 

ΎΩΞ ρα ῥῃ πὰ δὲ ΡῈ Υ τ τὰ ̓ 

' αὐ οδοθ ΦΌ ΤΌΝ ἔν ἘΛΕΙΤΤΕΙ ΓΣ, ᾿ ΠΡ ΔΝ 

ποτὰ ΝΥ ἘΠῚ Ἧ τόνδε ἃ ν τ γήραος Ἂν 

ἷ ἰ ᾿ ἢ ᾿ ν᾽ ᾿ να ᾿ » ἂν 

ἐπεδ Δ ΟΝ ΦΉΣΙΘΊΣ, φρο, ' 

ἰἑρὰν. 

ἢ 

ὍΝ ΟΜΝ ̓ 
ΟἿΣ να ΓΒ λα ροΝ ρει παν; ἔρθς 

δ ὦ; “αὐ κί ὃν ἈΜῸ πιρκανηδν, ὅδ "δ 

8} σεῦ αὐ στα Ν, ἀπε ἐπ᾽ (Ξ 

ἰ ἡ ἩΜΝ ΘΗΣ ἘΣ οὐκ τα σρίθ, δ, ἡ 
εἰς δίχα ΒΕ ΦΙΘΒΟΝ δε αλε ναι ἡμξημῳ τα 

ΟΕ ν 7π “8. αὐδοΝ πε εν κα να ; 

το ἣ ΠΤ ϑισποβυν, [τῇ 

ταύρς ΔῊΝ ἡ που ηἴο; ἧἄχοϑάτ' αὶ 
οὐ ἀαδνδιδλθο ἐδ ἀχευσθ ΟΣ σή δια 

εἶν ΝΙΝ ΣΝ αδὴ ὙΠῸ ἄν ΟΣ ἡ μον, Ἐκ τ ὦ 

᾿ ἀν ΒΕΣΣΤΣ ὙΠ ΤῊΝ ἐδ κα βοᾶ ΠΣ Ὡϑεξξ. ᾿ς τ δ 

)": ον δα δ 128 δΆΉΤΕΙ θ905 ατεεεναι , 
Ἢ : ͵ ὅς τ ΧΩΣ ἢ ἜδΕς ἜΔΟΥ! ἈΠ ΒῊς Ὥς τα δ 

᾿ : τῶν ἠῶ δέϑ εν δ ἘΝ ἄτου γον ον 
-" ἜΤΕΙ τ, ΣῈ τικῶν; ΡΨ ΆΞΘΟΥ ΘΟ σα ἢ δγργϑω 

τ΄ ἤτ τι ΤΑΣ “Ὡϊξ ἀλη. φαατίρξι ῬΕΣΙΣ: 

- ῥόον αι ' ππᾷαραξ, Ε δΥΣ 

ΡΩΝ επάδοο γε παλιν 
Σ χ ψᾷ ᾿ ὙΣ. δ υλ  ὐ πὰν Ἐπ ἜΠΣ9. αμρενερθοθῆνα,. δον 

᾿ ἡ πρὰς [κὑς (ὅδι,.. ἀαα ιφονρηῇ αν: κὡ; Ὁ ΡΟ πο 5 
ᾧ ποτ τοῦτα. φοσθθέσοην ὐϑοῦ, ὅ 

ρὰλοηρίδλάν ὍἸΟῚΣ ἘΝ 
ἤδὰ δ τ ΠΕ ἐπ ΠΟΘ Σ ΟΝ ἐν ἧς 88 

; πδς [Ω ) ΥΕΉΣ δΐαςς ΕἾ ἐν α ἃς 

ἱ Ὧν : παν 

γα“ πϑοὶ σα ρ΄ Ὅὰρωπ, ΄ἦὧοι, πω σ΄ ἀρ ρἘΠ τῳ “ὡΦ' ὦ.» Φ “ὦ. 

τ ξ 

᾿Ὶ 

Ἦ  ὖχ 
' ! 

Ρ ὖ᾿ν» ) 



Ἡρ
θο
σξ
ῷ 

ἀο
 

 ν
γν
 

δι
. «ῇ
 

φ 
ι
᾿
 

-
 

-
-
-
 

5
.
 

᾿
δ
δ
ν
.
 

"ὶ 
ὄν 

κ
Ὶ
 

Υ͂
 

ὴ 
5
 

"
ἣ
ν
 

ἱ 
ς 

δ
ὲ
 

ι 
᾿ 

ε 
͵ 

χ 

ἐν
 

᾿ 

ᾳ 
ς 

ἂ
ν
 

" 
Ἂ μ

ὴ 
; 

γν
 

Ὶ 
ε 

ἐ
ν
 

Π 



ΕΠ ΆΙΓΡΙΒΙΒ 

ΓΑΒ 

ΕΠΙΘΕΒΌΝΤ' 

Η. ΡΕΙΝΖ πὰ Ν. ΨΕΟΚΙΕΙΝ. 

ΥΟΙΤΙ Ὁ ΡΑΘΙΥ: 

ΡΗΟΝΝΙΒΑΤΙ 

Ξε 

ΠΙΡΒΙΑΙ 

ΙΝ ΑΒΡΙΒΌΒ Β. 6. ΤΕΌΒΝΕΒΙ. 

ΜΟΜΙ. 



ΒΌΠΙΡΙΟΙΒΟ 

ΡΗΟΒΝΝΙΒΒΑΙ 

Ν. ΨΕΟΚΤΙΙΙ͂Ν. 

ΠΙΡΒΙΑΙ͂ 

ΙΝ ΑΒΡΙΒΌΒ Β. 6. ΤΕΠΒΝΕΒΙ. 

ΜΟΜΙ, 



ὝἜΠΕΣΙΙΙ 



ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ͂. 

Ἐπτὶρ᾽ᾶοβ, Ῥῃοθπίββδθ. Ἱ 
..)". 





Ὑπόϑεσις «Ροιγισσῶν. 

᾿Ετεοκχλῆς παραλαβὼν τὴν Θηβῶν βασιλείαν ἀποστερεῖ 

τοῦ μέρους τὸν ἀδελφὸν Πολυνείκην᾽ φυγὰς δὲ εἰς ΄4ργος 

ἐκεῖνος παραγενόμενος ἔγημε τὴν ϑυγατέρα τοῦ βασιλέως 

᾿Δδράστου. κατελθεῖν εἰς τὴν πατρίδα φιλοτιμούμενος. καὶ 

πείσας τὸν πενϑερὸν συνήϑροισεν ἀξιόχρεων στρατὸν ἐπὶ 

Θήβας κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ. ἡ δὲ μήτηρ ᾿Ιοκάστη ἔπεισεν αὖὐ- 

τὸν ὑπόσπονδον εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν καὶ διαλεχϑῆναι 

πρότερον πρὸς τὸν ἀδελφὸν περὶ τῆς ἀρχῆς᾽ δεινοπροσωπή- 

ὅαντος δὲ ὑπὲρ τῆς τυραννίδος τοῦ ᾿Ετεοκλέους ἡ μὲν ᾿Ιοκάστη 

συναγαγεῖν τὰ τέκνα εἰς φιλίαν οὐκ ἠδύνατο, Πολυνείκης δὲ 

ὡς πρὸς πολέμιον λοιπὸν παραταξόμενος ἀνεχώρηδε τῆς πόλεως. 

ἔχρησε δὲ ὁ Τειρεσίας νίκην ἔσεσϑαι τοῖς Θηβαίοις. ἐὰν ὃ 

παῖς Κρέοντος Μενοικεὺς σφάγιον ρει γένηται. ὃ μὲν οὖν 

Κρέων ἠρνήσατο ἐπιδοῦναι τῇ πόλει τὸν παῖδα, ὁ δὲ νεανί- 

σχος ἐβουλεύετο καὶ τοῦ πατρὸς αὐτῷ φυγὴν μετὰ χρη- 

μάτων διδόντος ἑαυτὸν ἀποσφάξαι. καὶ δὴ καὶ ἔπραξε. Θη- 

βαῖοι δὲ τοὺς ἡγεμόνας τῶν ᾿4ργείων ἔσφαξαν. ᾿Ετεοκλῆς δὲ 
καὶ Πολυνείκης μονομαχήσαντες ἀνεῖλον ἀλλήλους. ἡ μὲν 
οὖν μήτηρ αὐτῶν εὑροῦσα νεκροὺς τοὺς υἱοὺς ἔσφαξεν ἕαυ- 
τήν. ὁ δὲ ταύτης ἀδελφὸς Κρέων παρέλαβε τὴν βασιλείαν. 

Αγσυτηθηΐδ, Ομ. 7,, 11η. 1---26 οτ. 6 1 τὴν τῶν α 9, Βὴ: 
ἐχεῖνος εἷς ἄργος α 8 ἔγημε ϑυγατέρα α, ἔγημεν ϑυγατέρα Β ὅ ἀξιό- 
λογον στρατείαν κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ εἰς ϑήβας ἐλήλυϑε α 9 ὑπὲρ] 
ΒΟΙΡΒΙ, ὑπὸ ΠΠΌ1] | τοῦ οη. ΒΕ 10 ἠδύνατο] ἐδύνατο Εἰ, ἴσχυσε Β 
11 λοιπὸν] ἐχϑρὸν ΒΕΓ | παραταξόμενος)] ΚΙτΟΒΒΟΙ͂, παραταξάμενος 
ποτὶ | ἀνεχώρησεν τηατῦ. ἴπὶ ἀνεχώρησε Εὶ 12 ἔσεσϑαι) Βαγπθ5, ϑέσθϑαι 
᾿1ΥῚ 1ὅ ἐβουλεύετο 1, ἐβούλετο γ [| καὶ] καίπερ ΚΙτΟΒΠΟΗ͂,, καίτοι 
διπάοτῇ 160 ἀποσφάξαι) Υ ΔΙοΚομδου, ἀπέσφαξεν Ἰ10ΥἹ (ἀπέσφαξε Β)| 
ἔπραξεν 4 17 ἔσφαξαν) ἔτρεψαν ἨδΙΙΔΠη 117 5ᾳ. ἐτεοχλῆς δὲ 
καὶ πολυνείκης μονομαχήσαντες τϑορηξίοτοβ 1Ό1Ἱ, ἐτεοχλέους δὲ καὶ 
πολυνείκους μονομαχήσαντος (μονομαχησάντων 14} γοίθγε8 
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οἵ δὲ ᾿᾽Ζργεῖοι νικηϑέντες τῇ μάχῃ ἀνεχώρησαν. Κρέων ὃὲ 

δυσχερῶς φέρων τοὺς μὲν ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ τῶν πολεμίων 
πεσόντας οὐκ ἔδωκεν εἰς ταφήν, Πολυνείκην δὲ ἀκήδευτον 

ἔρριψεν, Οἰδίπουν δὲ φυγάδα τῆς πατρῴας ἀπέπεμψεν, ἐφ᾽ 

ὧν μὲν οὐ φυλάξας τὸν ἀνθρώπινον νόμον, ἐφ᾽ ὧν δὲ τὴν 

β 

ὀργὴν λογοποιήσας οὐδὲ παρὰ τὴν δυστυχίαν ἐλεήσας. 

Περιπαϑεῖς ἄγαν αἵ Φοίνισσαι τῇ τραγῳδίᾳ. ἀπώλετο 

γὰρ ὁ Κρέοντος υἱὸς ἀπὸ τοῦ τείχους ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀπο- 

ϑανών, ἀπέϑανον δὲ καὶ οἵ δύο ἀδελφοὶ ὑπ᾽ ἀλλήλων. καὶ 

Ἰοκάστη ἡ μήτηρ ἀνεῖλεν ἑαυτὴν ἐπὶ τοῖς παισί, καὶ οἵ ἐπὶ 
Θήβας στρατευσάμενοι ᾿Ζ4ργεῖοι ἀπώλοντο, καὶ ἄταφος Πο- 

λυνείκης πρόκειται, καὶ ὁ Οἰδίπους τῆς πατρίδος ἐκβάλλεται 

καὶ σὺν αὐτῷ ἡ ϑυγάτηρ ᾿Αντιγόνη. ἔστι δὲ τὸ δρᾶμα καὶ 
πολυπρόσωπον καὶ γνωμῶν μεστὸν πολλῶν τε καὶ καλῶν. 

Τὸ δρᾶμα ἐστι μὲν ταῖς σκηνικαῖς ὄψεσι καλόν, (ἔστι δὲν 
ἐπει(σοδιῶδες» καὶ παραπληρωματικόν. ἥ τε ἀπὸ τῶν τειχέων 

᾿Δντιγόνη ϑεωροῦσα μέρος οὐκ ἔστι δράματος, καὶ ὑπόσπον- 

δος Πολυνείκης οὐδενὸς ἕνεκα παραγίνεται, ὅ τε ἐπὶ πᾶδι 

μετ᾽ ὠδῆς ἀδολέσχου φυγαδευόμενος Οἰδίπους προσέρραπταιν 

διὰ κενῆς. 

21 οἵ τε α τῇ. μάχῃ] Βεαῖπδθ5, τῆς μάχης 1101 22 καδμίᾳ Β 
28 πολυνείκη Α 24 πατρῴας] πατρίδος Ηὶ 25 ἴῃ ΙΒ ᾿ηΐον ὧν, ἴῃ 
αὐοα ἀρβίμηῦ [0111 64 ρᾶρίπδ ϑνθῖβῶ, δὖ μὲν, ἃ απὸ ἱποῖρηῦ 10]. 66, 1π- 
Βουθατη οϑὺ [Ὁ]1ὰτὴ (605) ἴῃ οὐ] ῬΙ]ΟΤΘ ρϑρίης Οὐ. 168682 86. ἃ τη. Τθοθη- 
Τ1ΟΥ6, ἴῃ ῬΟΒΙΘΙΊΟΥ͂Θ 8.0 8115 τηϑηϊθτβ τθοθιθθιθ ἄπδθ ΟΘ ΘΔ] ΟρΊΔ6 οὖ ἃ 
τη. ΤΘΟΘΙ Ιββίτηδ, νοῶ ὦ χριστὲ βοήϑει τῶ σῶ δούλω ϑωμᾶ τῶ δοκιανῶ 
(5611. διακόνω) ϑουιρύα βυηῦ οὐ φυλάξας 6, φυλάξας γ7 : 

Ἰπ, 2 ὁ] τοῦ δα. 8. ὑπ᾽] ἀπ᾿ αδΟὅὍὟῪ ῸἪὍἝὋἭ ῆἭ )άΛλ παισίν Α ὅ ϑήβαις Ἡ 
{ δὲ οἴη. 8 8 γνωμῶν μεστὸν πολλῶν τε καὶ καλῶν] Νάποκ, γνωμῶν 
πολλῶν (πολλῶν γνωμῶν α) μεστόν τε καὶ καλῶν (μεστῶν καὶ καλῶν ΕΗ 
4ΜὈἨἩω.1), πολλῶν γνωμῶν τε καὶ καλῶν μεστόν 6ἰ, πολλῶν γνωμῶν μξο- 
τὸν καὶ καλῶν Υ 9--14 οτῃ. α΄ 9. σχηνικαῖς οἵη. Α | ἔστι δὲ 
ἐπεισοδιῶδες} 5Β0Υ051, ἐπεὶ 1011 (ἐπεὶ δὲ 8) 18 οἰδίπους ΜΠ, ὁ οἰδί- 
πους Αα 35" | προσέρραπται] ΤΎνΙ, προσέρριπται Ἰ1ΌΥῚ [ κενῆς γΥϑ06Πῃ- 
[1οΥ Ἰ106 1, κενοῦ 448 ἡ 



χφησμός: 
“άιε “αβδακίδη, παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς" 

᾽ Ἁ ’ ΐ 3 δ δ. ͵ ᾿ τέξεις μὲν φίλον υἱόν, ἀτὰρ τόδε ὅοι μόρος ἔδται. 

παιδὸς ἑοῦ χείρεσσι λιπεῖν βίον" ὡς γὰρ ἔνευσε 

Ζεὺς Κρονίδης Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιϑήδας, 

οὗ φίλον ἥρπασας υἱόν ὁ δ᾽ ηὔξατό σοι τάδε πάντα. 

τὸ τῆς Σφιγγὸς αἴνιγμα: 

ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μία φωνή, 
καὶ τρίπον᾽ ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον, ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
ἑρπετὰ γίνονται ἀνά τ᾿ αἰϑέρα καὶ κατὰ πόντον. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν πλεόνεσσιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ. 
μ᾿ , , 3 Ζ ’ 9 - ἔνϑα μένος γυίοισιν ἀφαυρότερον πέλει αὐτοῦ. 

λύσις τοῦ αἰνίγματος: 

κλῦϑι καὶ οὐκ ἐθέλουσα, κακόπτερε μοῦσα ϑανόντων, 
φωνῆς ἡμετέρης, σῆς τέλος ἀμπλακίης" 

ἄνϑρωπον κατέλεξας ὃς ἡνίκα γαῖαν ἐφέρπει 

πρῶτον ἔφυ τετράπους νήπιος ἔκ λαγόνων, 

16 χρησμὸς δοϑεὶς λαΐων α, ἀπόλλωνος χρησμός Ο' [ ποῦ οὐδοῦ] τη 
οὐ απο βϑαυτθυῦ δοηῖρτηδ, παρθὺ οὐὔϊϑαη οοα. Τιϑαν. 82, 9 1ῃ ἥῃ. ΞΌΡΗ. 
Ο. Τ΄ οὖ δηίῃ. Ῥα]. 14. 61 οὖ 64 11 δώσω τοι φίλον υἱόν: ἀτὰρ πε- 
πρωμένον ἐστὶ(ν) Τῶν. 82, 9 οὐ φηΐῃ. Ῥαϑ]. 18 παιδὸς ἑοῦ (ἐοῦ 8Β᾽] 
σοῦ παιδὸς Τιϑαγν. 82, 9 οὐ δηΐῃ. Ῥα]. | χείρεσσι Τιαυν. 82, 9, χείρεσι γΥὶ 
ἀθ αὐἱθὰβ αὐϊάθιη οομπδίαῦ | βίον] φάος Ἰιδαν. 82, 9 οὖ δηΐῃ. δ]. 
ἔνευσε] ἔνεσπε Β 19 στυγεραῖσιν Β΄] ἀραῖσ Μ΄ | πειϑήσας 4 21- ὅο 
οτη. Μ], 21---26 Βεοὺ οὔϊδι 50}0]. δα ν. ὅ0, Αὐπθῃ. Χ ρ. 4668 21 αἴνιγμα 
σφιγγός Β, τὸ τῆς σφιγγὸς αἴνιγμα ἀσκνληπιάδης οὕτως ἀναγράφει α, 
τὸ αἴνιγμα ἀσχληπιάδης οὕτως ἀναγράφει 50}0]., αἴνιγμα τῆς σφιγγός 
σ 22 γῆν 48 τετράπον 568}0]., τετράπουν 1101 2428 τρίπουν 48] 
ἀλάσει 4 ] φυὴν Θνδπυϊῦ ἴῃ Β, φωνὴν ὦ, βοὴν Τιϑυτγ. 82, 9, φύσιν Αἴμθη. 

1ὅ 

20 

2ῦ 

90 

οὔ ροβὺ μόνον ροβιθατη 56}0]. [ μόνην ΒΒ] ὅσ᾽ Β 24 γείνονται 4 οὐ 
ΕΧ γίνονται [αούστα ὦ, γίνηται Τιᾶυτ. 82, 9 οὐ ϑηΐῃ. Ῥα]., γίνεται 5680]. 
κινεῖται ΑἸαϊηῶ | ἀνά τ᾽ αἰϑέρα] καὶ ἀν᾽ αἰϑέρα Αἴπμθῃ. 242 πλεόνξεσιν 
Α΄, πλείστοισιν Τιϑιν. 82, 9, δηίῃ. Ῥα]., Αὐμπθῃ., τρισσοῖσιν 5680]. 
260 γύοισιν Β 21- 88 δαϊυπριῦ ὦ, Ῥγδϑίου ΜΚ οτὰ, 4. 6΄, οχμηοῦ οὔϊδτη 
50Π0]. δα γ. ὅ0 29 ἡμετέρης 50}0]., ἡμετέρας α | σῆς] σὸν ὦ οὖ 5080]. 
80 ὃς 50}0]., ὃν ὦ 81 τετράπους 58080]., τετράπουν ὦ] νήπιος] ἴοτί. 

᾿ Ψηδύος 
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γηραλέος δὲ πέλων τρίτατον πόδα βάκτρον ἐρείδει 
αὐχένα φορτίζων γήραϊ καμπτόμενος. 

“άιος ἀπὸ Θηβῶν παραγενόμενος κατὰ τὴν ὁδὸν ἐϑεά- 

σατο Χρύσιππον τὸν υἱὸν τοῦ Πέλοπος. τούτου ἐρασϑεὶς 
ἠξίου αὐτὸν παραγενέσϑαι εἰς Θήβας σὺν αὐτῷ. τοῦ δὲ μὴ 

τοῦτο ποιῆσαι βουληϑέντος ἥρπασεν ὃ Μάνος λάϑρα τοῦ 

ἑαυτοῦ πατρός. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτοῦ ϑρηνοῦντος διὰ τὴν τοῦ 

παιδὸς ἀπώλειαν ὕστερον ἔμαϑε καὶ μαϑὼν κατηράσατο τῷ 

αὐτὸν ἀνελόντι μὴ παιδοποιῆσαι, εἰ δὲ τοῦτο γένηται, ὑπὸ 
τοῦ τικτομένου ἀναιρεϑῆναι. 

᾿Αφιστοφάνους γραμματιχοῦ ὑπόϑεσις. 

᾿Επιστρατεία τοῦ Πολυνείκους μετὰ τῶν ᾿Δργείων ἐπὶ 

Θήβας καὶ ἀπώλεια τῶν ἀδελφῶν Πολυνείκους καὶ ᾿Ετεοκλέους 

καὶ ϑάνατος ᾿Ιοχάστης. ἧ μυϑοποιία κεῖται παρ᾽ Δ ἰσχύλῳ 

ἐν ᾿ΕἙπτὰ ἐπὶ Θήβας πλὴν τῆς ᾿Ιοκάστης..... ἐπὶ ΝΝαυσικράτους 

ἄρχοντος... δεύτερος Εὐριπίδης... καϑῆκε διδασκαλίαν περὶ 

τούτου. καὶ γὰρ ταῦτα ὁ Οἰνόμαος καὶ Χρύσιππος καὶ... 
«οὐ» σώξεται. ὃ χορὺς συνέστηκεν ἐκ Φοινισσῶν γυναικῶν. 

προλογίζει δὲ ᾿Ιοκάστη. 

84---41 φγτνϑθίου Δ οἵὰ. 4ασ΄, οχμιθοὺ ρυϑοίου Β οοᾶ. ωϑυγ. 82, 88 
84 κατὰ τὴν ὁδὸν] τὴν, ροδὺ αποα 5ρϑύϊατη 56χ 1 ουδυατα γϑοιατη τ6- 

πού δ 89 μαϑὼν] μαϑὼν ὕστερον Β 42--ὅ0 ργϑοίοσυ 1 οι. 4 α Β, 
42 οὐ 4---ὅ0 1η46 Δ ἡ οἴ. (΄, 42---ὅ0 ρυδϑροῦ Κ' οὖ θχοθρῦϊβ γϑυ 15 ἡ 
μυϑοποιία... ᾿Ιοκάστης 1'΄ 48 δῃΐθ ἐπιστρατεία Βαρρ!θὺ τὸ δὲ κεφάλαιον 
ΘΧχ Αὐρατη. ὥορῃ. Απῦ. ΤΥ θ᾽ θη θυτρ', τηϑ]τη τὸ μὲν κεφάλαιόν ἐστιν 
(ἡ μὲν ὑπόϑεσις τοῦ δράματος δά ατὺ ΚΙΤΟΒΒΟΗ) | ἐπὶ τῆ στρατεία ΒΥ! 
τοῦ οτη. Ο 4 ἡ ῬἩνυυϑοποιία οοα. γαΐ. 1188 αα] 11π. 48---4ὅ ἐπιστρα- 
τεία ... τῆς ᾿Ιοκάστης ΘΧϊ θοῦ, ἡ μὲν ἠϑοποιία 46 ϑήβαις Υ | πλὴν 

τῆς] ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂, πλεῖ νΥῬ  ἈοΑκθ--48 Ἰδουπας ἱπᾶϊοαν ΚιΓΟΒΒΟΙ͂ 48 
Τοτῦ. καὶ γὰρ περὶ ταὐτὰ | χρήσιππος 1] οὐ οτα. 1101], Βαρρ!δνυιῦ Κίτοι- 
ΒΟ 49 γυναικῶν οτη. .1' 



τ ΑΓ ῦπο οΟΤΙΠΘΙῚ ῬΟΙΒΟΠδυαπι ΘΧΠΙ οὗ: 

ω ᾿σππηο: 

μενοικεύς. ἄγγελος. χορὸς ἐκ φοινισσῶν γυναικῶν. πολυνείκης. 

Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

᾿Ιοκάστη. 

παιδαγωγός. 

᾿Αντιγόνη. 

χορὸς ἐκ Φοινισσῶν. 

Πολυνείκης. 

᾿Ετεοκλῆς. 
Κρέων. 
Τειρεσίας. 

Μενοικεύο. 

ἄγγελος. 

ἕτερος ἄγγελος. 

Οἰδίπουο. 

ἰοκάστη 
παιδαγωγός 
ἀντιγόνη 
χορὸς ἔκ φοινισσῶν 
ἄγγελος 
[Ὰ 3᾿ 

ἕτερος ἀγγξλος 

πολυνείκης καὶ οἰδίπους, 

κρέων 
τειρξσίας 
μενοικεύς 

ἑἐτεονλῆς 

ἰοκάστη. Ἀρέων. παιδαγωγός. τειρξεσίας. 

ΒΟ πυπμο: ἰοκάστη. κχρέων. παιδαγωγός. τειρεσίας. 
μενοικεύς. χορὸς ἔκ (ἔκ οτη. 6) φοινισσῶν (γυνανκῶν δά. Ὁ). ἄγγελος. 
ἐτεοχλχῆς. ἕτερος ἄγγελος. 

ΗΕ στο: 

Ργοὸ ἄγγελος. 
Εἰ. 1078 βα. 

πολυνείχης (οτη. 6). οἰδίπους, 
ἰοκάστη. ρέων. παιδαγωγός. τειρεσίας. 

μενοιπεύς. ἄγγελος. πολυνείκης. οἰδίπους (τοΙ]Ια 886 ρογβόπδθ ἀθβαμηί). 
1, οτηϊδιὺ 1Π6Ἴ1Ο 61. 

ἕτερος ἄγγελος ἴοτῦ. ργδϑβύαὺ ϑεράπων. 

ἀντιγόνη. 
5«7 

οἶδιπους, 

ἀντιγόνη. 

ἀντιγόνη. 

ἄγγελος, 



ΙΟΚΑΣΤΗ. 

Ὦ, τὴν ἐν ἄστροις οὐρανοῦ τέμνων ὁδὸν 

καὶ χρυσοκολλήτοισιν ἐμβεβὼς δίφροις 

Ἥλιε, ϑοαῖς ἵπποισιν εἱλίσσων φλόγα, 

ὡς δυστυχῆ Θήβαισι τῇ τόϑ᾽ ἡμέρα 

ἀκτῖν᾽ ἐφῆκας, Κάδμος ἡνίκ᾽ ἦλϑε γῆν ὄ 
τήνδ᾽, ἐκλιπὼν Φοίνισσαν ἐναλίαν χϑόνα" 

ὃς παῖδα γήμας Κύπριδος ᾿Φρμονίαν ποτὲ 

Πολύδωρον ἐξέφυσε, τοῦ δὲ “άβδακον 

φῦναι λέγουσιν, ἐκ δὲ τοῦδε Λάιον. 
ἐγὼ δὲ παῖς μὲν κλήζομαι Μενοικέως, 10 
Κρέων τ᾽ ἀδελφὸς μητρὸς ἐκ μιᾶς ἔφυ" 
καλοῦσι δ᾽ ᾿Ιοκάστην με᾽ τοῦτο γὰρ πατὴρ 

ἔϑετο. γαμεῖ δὲ Δάιός μ᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἄπαις 
ἦν χρόνια λέκτρα τἄμ᾽ ἔχων ἐν δώμασιν, 
ἐλϑὼν ἐρωτᾷ Φοῖβον ἐξαιτεῖ δ᾽ ἅμα τ 
παίδων ἐς οἴκους ἀρσένων κοινωνίαν. 

ὃ δ᾽ εἶπεν: ὦ Θήβαισιν εὐίπποις ἄναξ, 
μὴ σπεῖρε τέχνων ἄλοκα δαιμόνων βίαᾳ᾽ 

εἰ γὰρ τεκνώσεις παῖδ᾽. ἀποχτενεῖ σ᾽ ὃ φύς, 
καὶ πᾶς 'σὸς οἶκος βήσεται δι᾽ αἵματος. 20 

ὃ δ᾽ ἡδονῇ δοὺς ἔς τε βακχεῖον πεσὼν : 

ἔσπειρεν ἡμῖν παῖδα, καὶ σπείρας βρέφος, 

εὐριπίδου φοίνισσαι βυρούβου. Β 6᾽, φοίνισσαι 1, 2 χρυσοκολλή- 
τοις 1)  ἐμβεβῶς 4 8 εἰλίσσων 48 4 ϑήβῃσι 1, ὅ ἀφῆκας 

-“ππππ ΒΑΙΝΝΝΗΝΑΝΟΝΑΝΟΣ ΑΝ ΕΝΟΝΟΟΝΝΝΝΒΝΝΕΝΝΝΒΌΝΡΡΝ 

8 | ἡνίχ᾽ 1, 6 εἰναλίαν Β 5 7 γῆμας Α 9 δὲ οι. Εἰ | τοῦδε 
ΟΧ τοῦ ΟΟΥΤ, ἢ 10 χληΐζομαι α Εἰ δ' 11 μιᾶς ἐκ μητρὸς (1, | νοΥϑῖπῃ 
βαθροούσση. περοὺ (166] 14 δόμασιν 4. δώμασι Β 17 ὅδ᾽. 55 
18 αὔλακα 129 ἄ ϑυροῖ αὖ οὖ ο 8061 τηθᾶϊατη α 501. ὃ, ἅλοκα 5 
19 ἀποντεῖ Οἱ 20 καὶ πᾶς σὸς οἶκος] οἶκος δέ σοι πᾶς Ὅϊο 4885. 78.) 

8] οἶκος σὸς 1) 21 ὅδ᾽ ΒΡ, | δοὺς] ᾽νδοὺς Μαικ]δηα | βακχείαν Ατ- 
ὨΪΤῚ 22 σπείρας, φρενὸς ὩποηνΤηβ, Τοτύ, σπείρας γόνον 



͵ : ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 0 

γνοὺς τἀμπλάκημα τοῦ ϑεοῦ τὲ τὴν φάτιν, 

λειμῶν᾽ ἐς Ἥρας καὶ Κιϑαιρῶνος λέπας 
δέδωσι βουκόλοισιν ἐκϑεῖναν βρέφος, 2 

[σφυρῶν σιδηρᾶ κέντρα διαπείῤῥας μέσον᾽ 

Ι ὅϑεν νυν ᾿Ελλὰς ὠνόμαξεν Οἰδίπουν. 
Πολύβου δέ νιν λαβόντες ἱπποβουκόλοι 

φέρουσ᾽ ἐς οἴκους ἔς τε δεσποίνης χέρας 

ἔϑηκαν. ἣ δὲ τὸν ἐμὸν ὠδίνων πόνον 80 
μαστοῖς ὑφεῖτο καὶ πόσιν πείϑει τεκεῖν. 
ἤδη δὲ πυρσαῖς γένυσιν ἐξανδρούμενος 

παῖς οὑμὸς ἢ γνοὺς ἤ τινος μαϑὼν πάρα 

ἑ ἔστειχε τοὺς φύδσαντας ἐχμαϑεῖν ϑέλων 

πρὸς δῶμα Φοίβου, Μάιός 8΄᾽. οὑμὸς πόσις, δῦ 

τὸν ἐκτεθέντα παῖδα μαστεύων μαϑεῖν 

εἰ μηκέτ᾽ εἴη. καὶ ξυνάπτετον πόδα 

ἐς ταὐτὸν ἄμφω Φωκίδος δχιστῆς ὁδοῦ. 

καί νυν κελεύει Μαΐου τροχηλάτης" 

ὦ ξένε, τυράννοις ἐχποδὼν μεϑίσταδο. 40 
ὃ δ᾽ εὶρπ᾽ ἄναυδος, μέγα φρονῶν. πῶλοι δέ νιν 

χηλαῖς τένοντας ἐξεφοίνισσον ποδῶν. 

ὅϑεν --- τί τἀκτὸς τῶν κακῶν με δεῖ λέγειν; --- 

παῖς πατέρα καίνενι καὶ λαβὼν ὀχήματα 

Πολύβῳ τροφεῖ δίδωσιν. ὡς δ᾽ ἐπεξάρει 4 

Σφὶγξ ἁρπαγαῖσι πόλυν ἐμός τ᾽ οὐκ ἦν πόσις, 

Κρέων ἀδελφὸς τἀμὰ κηρύσσει λέχη. 

ὅστις σοφῆς αἴνιγμα παρϑένου μάϑοι, 

τούτῳ ξυνάψειν λέκτρα. τυγχάνει δέ πως 

μούσας ἐμὸς παῖς Οἰδίπους Σφιγγὸς μαϑών᾽ ὅ0 

β 26 σιδηρὰ Α΄ | νϑήϑατη ἀδθ]θνῦ Ῥᾶ]Υ 217 ἀθ᾽θνιὺ ὙἈ]ΟΚΘΉ δ 6Υ 
8 δέν νιν 4 29 ἔς δϊῖο 6 80 τὸν ἐμὸν 1,. τὸν ἐμῶν (ὐ, τῶν 
ἐμῶν Ο] πόνον ὁχ πόνων ὁοττ. 432. 81 τεκεῖν] τρέφειν Ο. Ε΄. Ναάρο] 
82 γένυσιν οχ γένοισιν ἴδον 43 88 ἀοϊοὺ Οοητθαῦ 84 φύσαντας] 
τεχόντας ϑίγα!». ΧΥ͂Ι Ρ. 762 86 μαϑεῖν] γρ. καὶ ἰδών ϑΌΡΘΙΒΟΥ. 850}0]. 
ἴα Β,, γρ. ἰδεῖν «ἢ 40 ξένε οδγᾶβο ν αὖ τνἱᾷ. ροϑὺῦ ν 4, ξεῖνε 5 
τυρήνοις Β α ΒΌΡΟΙ ἡ 501. ὃ | ἐκποδῶν 4α ἐκποδὼν α 41 ὅδ᾽ 
'ΒΕΗ6Ο 42 χηλαῖσ 4, 86 σ δα. νἱᾶ. 45 ποδοῖν [Π' 48 με οτῃ. 
“4 44 χαίνει οχ κτείνει ἴδον ΕἸ | ὁχήματα Α 40 φὶγξ ΕἸ] ἣν 4 
ΑἹ χρέων δ᾽ 481, 49 συνάψειν Π', ξυνάψει Β', ξυνάπτειν 
ὉὋ0 μούσας 5680]. τινὲς γράφουσι μούσας ἐμὸς παῖς ὃ καὶ βέλτιον] αἰνιγμ᾽ 
Οδ γρ. μούσας ϑαρθοηθοῦ. Ὁ 



10 ὲ ΒΥΡΙΠΙΔΟΥ ' 

[ῦϑεν τύραννος τῆσδε γῆς καϑίσταται) 

καὶ σκῆπτρ᾽ ἔπαϑλα τῆσδε λαμβάνει χϑονός. 
γαμεῖ δὲ τὴν τεκοῦσαν οὐκ εἰδὼς τάλας 

οὐδ᾽ ἡ τεκοῦσα παιδὶ συγκοιμωμένη. 

τίχτω δὲ παῖδας παιδὶ δύο μὲν ἄρσενας. δῦ 

᾿Ετεοκλέα κλεινήν τε Πολυνείκους βίαν, 

κόρας τε δισσάς" τὴν μὲν ᾿Ισμήνην πατὴρ 

ὠνόμασε, τὴν δὲ πρόσϑεν ᾿Δντιγόνην ἐγώ. 

μαϑὼν δὲ τἀμπλάκημα μητρῴων γάμων 

ὁ πάντ᾽ ἀνατλὰς Οἰδίπους παϑήματα 60 

ἐς ὄμμαϑ' αὑτοῦ δεινὸν ἐμβάλλει φόνον, 
χρυδσηλάτοις πόρπαισιν αἱμάξας κόρας. 

ἐπεὶ δὲ τέκνων γένυς ἐμῶν σκιάξεται, 
κλήϑροις ἔκρυψαν πατέρ᾽, ἵν᾽ ἀμνήμων τύχη 
γένοιτο πολλῶν δεομένη σοφισμάτων. θὔ 

ξῶν δ᾽ ἔστ᾽ ἐν οἴκοις. πρὸς δὲ τῆς τύχης νοσῶν 

ἀρὰς ἀρᾶται παισὶν ἀνοσιωτάτας, 

ϑηχτῷ σιδήρῳ δῶμα διαλαχεῖν τόδε. 

τὼ δ᾽ ἐς φόβον πεσόντε, μὴ τελεσφόρους 

εὐχὰς ϑεοὶ κραίνωσιν οἰκούντων ὁμοῦ. το 

ξυμβάντ᾽ ἔταξαν τὸν νεώτερον πάρος 
φεύγειν ἑκόντα τήνδε Πολυνείκη χϑόνα, 

᾿Ετεοκλέα δὲ σκῆπτρ᾽ ἔχειν μένοντα γῆς 
ἐνιαυτὸν ἀλλάσσοντ᾽. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ ζυγοῖς 

καϑέζετ᾽ ἀρχῆς, οὐ μεϑίσταται ϑρόνων, τῦ 

φυγάδα δ᾽ ἀπωϑεῖ τῆσδε Πολυνείκη χϑονός. 

ὃ δ᾽ ἴ4ργος ἐλϑών, κῆδος ᾿άδράστου λαβών, 

πολλὴν" ἀϑροίσας ἀσπέδ᾽ ᾿Ζ“ργείων ἄγει" 

1 ἀο]ουιῦ 8] ΟΙκθ δου ὅ2 5080]. παρ᾽ οὐδενὶ κεῖται τὸ ἔπαϑλα, 
ἢ μόνῳ τῷ Ἐὐριπίδῃ: ὅϑεν μεταγράφουσί τινες καὶ σκῆπτρα χώρας 
ἄϑλα ὅᾳ ἀο]οὺ ΒΗ. Ῥηησ ὅδ ἄρσενας Β, ἄρρενας ᾽ὶ δ ἱσμήνην 
ΑΔ. ὅ8 ὠινόμασε Α |, ἐγώ] γονῇ Ηδεηνοτάθη 9 τἀμπλάκημα] 50110831, 
τἀμὰ λέκτρα 1111 [| μητρῶον γάμον Βὶ 60 ἀοϊ]οὺ γ4]οοηθου 61 ὄμμαϑ᾽ 
αὑτοῦ {Μ, ὄμματ᾽ αὐτοῦ 7 02 χρυσηλάταις 4 θ4 χλήιϑροις 4 αὖ, 
κλήϑροις «ΒΒ, κλείϑροις ΠΙδ'. 660 ξῶν δέτ᾽ 5 61 ἀρᾶς 4 69 τώδ᾽ 80 
10 εὐχὰς] ὀργὰς ΜΒ | οἰκούντοιν ἘΠΤΙΒΙΥ 72 φεύγειν δ᾽ Β | Πολυνείκη] 
ΕἸ 516 γ, πολυνείκην ᾿ἸΌΥΪ 18 σκῆπτρον ΒΚ 714 ἀλάσσοντ᾽ ΒΒ ἐπεὶ 
ΟΧ ἐπὶ ΟΟΥΥ. ὃ ζυγῷ 17 οἷς ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 1, 560. 160 φυγάδα οΧ φυγὰς 
ν0] φυγάν αὖ νἱὰ, ἔρον 4. | Πολυνείκη] Ἐ]ΙΉΒ]Ογ, πολυνείπην ἸΙΌΓΣΙ 
1 ὅδ᾽ 815 κῆδος τ᾽ 1, Ιλαβῶν Α 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ Ἐ 

ἐπ᾿ αὐτὰ δ᾽ ἐλθὼν ἑπτάπυλα τείχη τάδε, 
' πατρῷ᾽ ἀπαιτεῖ σκῆπτρα καὶ μέρος χϑονός. 80 

ἐγὼ δ᾽ ἔριν λύουσ᾽ ὑπόσπονδον μολεῖν 

ἔπεισα παιδὶ παῖδα πρὶν ψαῦσαι δορός. 

Ι ἥξειν δ᾽ ὁ πεμῳφϑείς φησιν αὐτὸν ἄγγελος. 

ἀλλ᾽, ὦ φαεννὰς οὐρανοῦ ναίων πτυχὰς 
Ζεῦ, σῶσον ἡμᾶς, δὸς δὲ σύμβασιν τέκνοις. 8 
χρὴ δ᾽. εἰ σοφὸς πέφυκας, οὐκ ἐᾶν βροτὸν 
τὸν αὐτὸν αἰξὶ δυστυχῆ καϑεστάναι. 

᾿ ΠΑΙΔΑΓΩΓΌΣ. 

ΞΙ ὦ κλεινὸν οἴκοις ᾿Δἀντιγόνη ϑάλος πατρί, 
ἐπεί σὲ μήτηρ παρϑενῶνας ἐκλιπεῖν 

μεϑῆκε μελάϑρων ἑς διῆρες ἔσχατον 90 

στράτευμ᾽ ἰδεῖν ᾿Δργεῖον ἱκεσίαισι σαῖς. 
ἐπίσχες, ὡς ἂν προυξερευνήσω στίβον, 

μή τις πολιτῶν ἐν τρίβῳ φαντάζξεται., 

κἀμοὶ μὲν ἔλϑῃ φαῦλος ὡς δούλῳ ψόγος, 

β σοὶ δ᾽ ὡς ἀνάσσῃ᾽ πάντα δ᾽ ἐξειδὼς φράσω 9ὅ 
ἅ τ’ εἶδον εἰσήκουσά τ᾽ ᾿Ζργείων πάρα. 
σπονδὰς ὅτ᾽ ἦλθον σῷ κασιγνήτῳ φέρων 
ἐνθένδ᾽ ἐχεῖσε δεῦρό τ᾽ αὖ κείνου πάρα. - 
ἀλλ᾽ οὔτις ἀστῶν τοῖσδε χρίμπτεται δόμοις, 

κέδρου παλαιὰν κλίμακ᾽ ἐχπέρα ποδί: 100 
σκόπει δὲ πεδία καὶ παο’ Ἰσμηνοῦ ῥοὰς 

Ζέρχης τε νᾶμα πολεμίων στράτευμ᾽ ὅσον. 

β 19 ἐπ᾽] εἰς α 80 μέρος] 5ΟΥ1Ρ051, μέρη [101] 82 δερός Β ο 
ἼΡΘΥ “8 500, ὦ 84 οὐρανοῦ] ἴον. αἰϑέρος, οἷν, ΟΥ. 1686 οὐ ΗΘ]. 608 
τύχας Ἰ1ὈΥ] “δῦ σύμβασιν Β΄, ξύμβασιν 7 80 ἐὰν 4 | βροτῶν 
ΔΙΟΚΘΉΔΟΥ 817 αἰεὶ α,|1,΄, ἀεὶ γ᾽ | δυστυχῆ φροϑὺ ἢ τϑ88. ([πθτοὺ ἔογί. 
υστυχὴς) 4 | καϑεστᾶναι 48 88 θάλλος Εἰ 90 ἐς ΠΙο 1Π011| 
ὕχατον οχ ἐσχάτων ἴδοιῦ Β 91 ἀργείων Ε11, ἱκεσίαισ Ε΄1,1 δα. ἢ 
2 ὧς} ἔστ᾽ Βτύποις, ἕως Ηδτίαπρ [ προυξενήσω α οΟΥΥ. αὐ | στίβον] 
γίβον Β 94-.-98 5υβραοοῦ! (98 ἀδιηπαὺ οὐϊδτα .{. Ῥϑα]βοη), οἷν. 148 
4 ἔλϑοι ΕΠ 1, 96 εἰσήκουσ᾽ 7, εἰσήκουσά τ᾿ 1} ἀργείων 4 98 ἔνϑεν 
ΒΒ οοΥγ. ὃ | τ᾽ αὖ] τἀν Α κεῖνου 4, κείνων Β 99 τοῖσδ᾽ ἐγχρίπ- 
ξταν Πἰ, τοῖσδε χρίπτεται Ο' 100 παλαιᾶς ΤιΘαύδοῃ | χλίμακα δ᾽ Β 
"πέραν α, ἐχπερᾷ Εἰ . 101 ἱσμηνοῦ Α, ἰσμήνου Β 102 νάμα 48 



19 ὶ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

ὄρεγέ νυν ὕρεγε γεραιὰν νέᾳ 

χεῖρ᾽ ἀπὸ κλιμάκων [ποδὸς 

ἴχνος ἐπαντέλλων. 100 
ΠΑ]. ἰδοὺ ξύναψον, παρϑέν᾽" ἐς καιρὸν δ᾽ ἔβης" 

κινούμενον γὰρ τυγχάνει Πελασγικὸν 

στράτευμα, χωρίζουσι δ᾽ ἀλλήλων λόχους. 

ΑΝ. ἰὼ πότνια παῖ “ατοῦς 

“Ἑχάτα, κατάχαλκον ἅπαν 110 
πεδίον ἀστράπτει. 

ΠΑ͂Ι. οὐ γάρ τι φαύλως ἦλϑε Πολυνείκης χϑόνα, 
πολλοῖς μὲν ἵπποις, μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέμων. 

ΑΝ. ἄρα πύλαι κλήϑροις χαλκόδετά τ᾽ ἔμβολα 
λαϊνέοισυν ᾿Αμφίονος ὀργάνοις 11 

τείχεος ἥρμοσται; 

ΠΑ͂Ι. ϑάρσει" τά γ᾽ ἔνδον ἀσφαλῶς ἔχει πόλις. 
ἀλλ’ εἰσόρα τὸν πρῶτον, εἰ βούλει μαϑεῖν. 

ΑΝ. τίς οὗτος ὃ λευκολόφας, 
πρόπαρ ὃς ἁγεῖται στρατοῦ 120 

πάγχαλκον ἀσπίδ᾽ ἀμφὶ βρα- 

χίονν κουφίζων: 

ΠΑ]. λοχαγός, ὦ δέσποινα. ΑΝ. τίς, πόϑεν γεγώς; 

αὔδασον, ὦ γεραιέ, τίς ὀνομάξεται; 
ΠΑ͂Ι. οὗτος Μυκηναῖος μὲν αὐδᾶται γένος, 19 

Δερναῖα δ᾽ οἰχεῖ νάμαϑ', Ἱππομέδων ἄναξ. 

ΑΝ. ὃ ὃ ὡς γαῦρος, ὡς φοβερὸς εἰσιδεῖν, 

108 νῦν 1100] 104 χέρ᾽ ΚΙΘΗ] [ ποδός ἀο]ονῦ Βούπμο, οἷν. 5680]. 
τὸν πόδα δηλονότι 106 ἐπαντέλλων α οὐ 1,, 568 τ΄ ἴῃ Υδϑ. 807. 
([πογαῦ 561]. αὐ), ἐπανατέλλων 4856 107 πελαγικὸν Ε΄. 109 ἰὼ 
παῖ λατοῦς πότνια 1, 118 βρέμων] βρίϑων Η 114 ἄρα 48 (ἄρ 
Ὁ) 1 κλήνϑροις ὦ, κλείϑροις Υὶ (δι 6Χ ἡ ΟΘΟΥΓΌΧΙ556 νἱᾶ. 8)} χαλκόδετ᾽ 
ἔμβολα ο! ἜΝ πλήϑροις χαλκόδετ᾽ ἔμβολά τε ϑ6Ια]6γ, ἔοτί. πύλαις 
πλήϑρων χαλκόδετ᾽ ἔμβολ᾽ ἐν (πύλαις κλήϑρων Ῥα]οΥ, χαλκόδετ᾽ ἔμβον 
ἐν ΕΥ̓ Ζ50}6) 116 λαϊνέοισιν) ϑ'61α]6:, λαινέοις Ἰ1ὈΥΤῚ 120 ὃς ΟἿ 
11 ἁγεῖται Βα" ἢ, ἀγεῖται 4α, ἡγεῖται 5 121 ροβῦ πάγχαλκον ἴη- 
βού δ᾽ 1 ἀσπίδα Β 122 βραχίονα Π1, 128 5α. Δοϊοὺ Πιπάοτῇ 
123..,.Ν. οἵα. 17, βραῦϊο νϑοῦο γυϑ]ϊοῦο 124 αὔδησον Με [12 
ΠΠπΘο]Δὴ φγϑθῆχιῦ 7. μὲν οἵα. Α ϑαρθιβοι. 43 121 ὃ ἕ 4αὐ ἃ 
αἱ αὶ 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ͂ 12 

γίγαντι γηγενέτα προσόμοιος 

᾿ ἀστερωπὸς ἐν γραφαῖσιν., οὐχὶ πρόσφορος 

ἁμερίῳ γέννα. 180 

τὸν δ᾽ ἐξαμείβοντ᾽ οὐχ ὁρᾷς 4έρκης ὕδωρ; 
| ἄλλος ἄλλος ὅδε τευχέων τρόπος. 

τίς δ᾽ ἐστὶν οὗτος; ΠΑ͂Ι. παῖς μὲν Οἰνέως ἔφυ 

Τυδεύς, άρη δ᾽ Ζ4ἰτωλὸν ἐν στέρνοις ἔχει. 
ΑΝ. οὗτος ὁ τᾶς Πολυνείκεος, ὦ γέρον, 180 

αὐτοκασιγνήταᾳ νύμφας 

ὁμόγαμος κυρεῖ; 

ὡς ἀλλόχρως ὅπλοισι, μιξοβάρβαρος. 

πΑΙ. σακεσφόροι γὰρ πάντες Αἰτωλοί, τέκνον. 

λόγχαις τ᾽ ἀκοντιστῆρες εὐστοχώτατοι. 140 
ν σὺ δ᾽, ὦ γέρον, πῶς αἰσϑάνῃ σαφῶς τάδε; 
ΠΑ]. σημεῖ᾽ ἰδὼν τότ᾽ ἀσπίδων ἐγνώρισα, 

σπονδὰς ὅτ᾽ ἦλϑον σῷ κασιγνήτῳ φέρων 

ἃ προσδεδορκὼς οἶδα τοὺς ὡπλισμένους. 

ΑΝ. τίς δ᾽ οὗτος ἀμφὶ μνῆμα τὸ Ζήϑου περᾷ 14 

καταβόστρυχος, ὄμμασι γοργὸς εἰσ- 

δεῖν νεανίας, 

λοχαγός, ὡς ὄχλος νυν ὑστέρῳ ποδὶ 

πάνοπλος ἀμφέπει. 

ΠΑ͂Ι. ὅδ᾽ ἐστὶ Παρϑενοπαῖος, ᾿Αταλάντης γόνος. 180 

ΑΝ. ἀλλά νιν ἃ κατ᾽ ὄρη μετὰ ματέρος 

᾿ 128 γηγενάτᾳ Ηὶ 128 5α. ἰοτὺ. προσόμοιος οἷ- [| ος Στερόπης γρα- 
αἴσιν οὐ (οὐ ἴῃ τθο. 1010) προσφερὴς 129 ἀστερωπὸς 5ογϊρίο ὁ ΒΌΡΕΟΙ 
᾿ ἀστεροπὸς α΄ 1381 ῬϑΟαδΔΡΟΡῚ, 182 (188 6) Απὐροπδθ πούδιῃ 
ταρῆουηὺ Π1ὈΌγ], οοττοχιὺ Ηδηηδῖκου | τόνδ᾽ Β, τὸν δ᾽ Υ | ὕδωρ λοχαγόν:; 

99. ἄλλος ἄλλως ὶ ὦ ἴθ Ὃ ταῦῦ. ᾧ 184 ἄρη ασ΄, ἄρ Α ην 
ΤἸΡΟΥΒΟΥ. 43, ἄρην ΒΙ1,) αἰτωλῶν 48 ὃν ΒΌΡΟΥ ῶν βογ. ὃ 188 οἴῃ. 
, δα. αΞ [| τὰς 4 186 αὐτοκασιγνήτῳᾳ] 6Ι5Κ6, αὐτοκασιγνήτας 
ὍΤΙ 1817 χυρῆ Β 188 ἀλλόχροος α" οὖ Βογρίο ὡς ΒΌΡΕΥΙ οος , 
λλόχρους Οὐ 189 τέκνων Α4 τέκνον Α5 140 εὐστοχότατοι Α 
ὑστοχώτατοι 43 1418, αὰο φῥτορίϑι. ν. 97 οἴΐδηιϑιιβ δῦ Ὑ δ] ΟΚΘΉ ΒΟΥ, 
ἰοὺ 666] (142 τάδ᾽ ῥτο τότ᾽ 50 γ10618), οὖ ν. δᾶ ν. 94 | κασιγνήτη ΕΗ 
4. σαβρθοίαϑ 145 δὲ 48] ροβὺ οὗτος ΒΌΡΘΟΥ ν. 84. ὃς 1 τὸ] τοῦ 
ἃ τὰϑβ. Β6 148 λοχαγός. ὡς 17,, λοχαγός: ὡς Α (ἀν. ἀιΐθ ὡς 1η- 

ὑγαῖξ 4), παδ λοχαγός. ἀΐ ὡς ’ 149 ἀΐ ρναθῆχ!ν Α οταρὶν 4"| 
μυφέπει ὦ οἱ ΒΆΡΕΙ δἰ 5601. αὐ, ροϑὺ 160 νβύβυχῃ Ἰη θυ 1556. βαρ  οαὔΥ 
΄ς Υ ΘΒΘΙΘΥ 1561 4Ν. ομ. "αὶ 



14 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ ᾿ 

Ἴρτεμις ἱεμένα τόξοις δαμάσασ᾽ ὀλέσειεν, 
ὃς ἐπ᾽ ἐμὰν πόλιν ἔβα πέρσων. 

ΠΩ͂Ι. εἴη τάδ᾽, ὦ παῖ. σὺν δίκῃ δ᾽ ἥκουσι γῆν᾽ 

ὃ καὶ δέδοικα μὴ σκοπῶσ᾽ ὀρϑῶς ϑεοί. 16: 
ΑΝ. ποῦ δ᾽ ὃς ἐμοὶ μιᾶς ἐγένετ᾽ ἐκ ματρὸς 

πολυπόνῳ μοίρα: 

ὦ φίλτατ᾽, εἰπέ, ποῦ ᾽στι Πολυνείκης, γέρον. 
ΠΑ͂Ι. ἐκεῖνος ἑπτὰ παρϑένων τάφου πέλας 

Νιόβης ᾿δράστῳ πλησίον παραστατεῖ. 10. 

ὁρᾷς; ΑΝ. ὁρῶ δῆτ᾽ οὐ σαφῶς, ὁρῶ δέ πως 

μορφῆς τύπωμα στέρνα τ᾽ ἐξηκασμένα. 
ἀνεμώκεος εἴϑε δρόμον νεφέλας 

ποσὶν ἐξανύσαιμι δι᾽ αἰϑέρος 

πρὸς ἐμὸν ὁμογενέτορα, περὶ δ᾽ ὠλένας 10 
δέρᾳ φιλτάταᾳ βάλοιμ᾽ ἐν χρόνῳ 

φυγάδα μέλεον. ὡς 

ὅπλοισι χρυσέοισιν ἐκπρεπής, γέρον, 

ἑῴοις ὅμοια φλεγέϑων βολαῖς ἀελίου. 
Π41. ἥξει δόμους τούσδ᾽, ὥστε σ᾽ ἐμπλῆσαι χαρᾶς, 170 

ἔνσπονδος. Α͂Ν. οὗτος δ᾽, ὦ γεραιέ, τίς κυρεῖ, 
ὃς ἄρμα λευκὸν ἡνιοστροφεῖ βεβώς; 

ΠΑ͂Ι. ὃ μάντις ᾿Δμφιάραος, ὦ δέσποιν", ὅδε" 

σφάγια δ᾽ ἅμ᾽ αὐτῷ, γῆς φιλαίματοι ῥοαί. 
ΑΝ. ὦ λιπαροξώνου ϑύγατερ ἃ Δατοῦς 11 

Σελαναία, χρυσεόκυκλον φέγγος, 

᾿ 

102 ἰεμένα α ΕἸ, ἰεμένη Β΄, ἱεμένη 1, δαμάσασα 441, 108 
ἐπ᾽ οὐχ. ΒΒ] ἔβαν Β 1δὕ μὴ] καὶ μὴ 4, 568 καὶ 46]. 4 γε] 45 1 
ποῖ ποῖ δ᾽ ὃς Π' [| ματρὸς] Ηργηδπη, ματέρος 1101] (μητέρος 6) 1ὅ 
πούστίν 4, ποῦ μοι Β γρ. ἐστί Ξᾳρθυβου. ὃ 109 τάφου βϑυρτῶ ν. 868 
Α 101 ὁρᾷς οἴῃ. 6 844. 1062 μορφᾶς (1, | ἐξηικασμένα Δα 
ἐξεικασμένα ΟΥ̓ 108 ἀνεμώκξδος ΟΘ΄, ος ἴῃ ὡς τααῦῦ. ( 1068 ὠλένα 

15 ναῖς ΒΡΥΆΒΟΥ. ὃ 100 δέρα 8 γρ. ἣν ΒΌΡΘΙ α 507. ᾧ, δειρᾷ [7,, δέρ 
α΄, 868 ἡ ἴῃ γ88. βου, 9 1 βάλοιμ᾽ ἐν] Ηδγδημ, βάλοιμι 101 Π6 
εὐπρεπής Οἱ 1609 ἑώοις 48 | ἀελίου 4α Π|, ἀελίου Β, ἡλίου 1, ἀελίοι 
(΄, ἁλίου Ἡδυτλδηη, 564 θ᾽ θππτῃ να θύαχ 111 τίς] Ὑδ]οκθηδου, τί 
πόϑεν ἸΙΌΥ] 6Χχ ν. 123 118 ἀμφιάρεως Β 114 ον. γῇ | φιλαιμάτο 
ἥ΄,, οἷν, β6}0], οἱ δὲ γράφουσι. γῆς φιλαιμάτου, οἱ δὲ τὸ τέλειον φιλαιμά 
τοιο λέγουσιν 110 ἃ Λατοῦς] Ναῦοκ (Μ“ατοῦς ΒΔΑ 81), ἀελίου Ἰ1Ὸ0 
(ἀελίου 4.1} ἀελίου Ὁ) 110 χρυσόκυκλον 



, ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 1Ρ 

ὡς ἀτρεμαῖα κέντρα καὶ σώφρονα 

πώλοις μεταφέρων ἰϑύνει. 

ποῦ δ᾽ ὃς τὰ δεινὰ τῇδ᾽ ἐφυβρίζει πόλει 

Καπανεύς; ΠΑ͂Ι. ἐκεῖνος προσβάσεις τεκμαίρεται 180 

ο πύργων ἄνω τε καὶ κάτω τείχη μετρῶν. 

“Ν. ἰώ, 

Νέμεσι καὶ Ζιὸς βαρύβρομοι βρονταί, 

κεραύνιόν τὲ φῶς αἰϑαλόεν, σύ τοι 

μεγαλαγορίαν ὑπεράνορα κοιμίξεις᾽ 

ὅδ᾽ ἐστίν, αἰχμαλώτιδας 18ῦ 

ὃς δορὶ Θηβαίας Μυκηνηίσιν 

β “ερναίᾳ τε δώσειν τριαίνα, 

Ποδειδανίοις ᾿Δμυμωνίοις 

ὕδασι, δουλείαν περιβαλών; 
μήποτε μήποτε τάνδ᾽, ὦ πότνια, 190 

χρυσεοβόστρυχον ὦ Διὸς ἔρνος 
Ἄρτεμι, δουλοσύναν τλαίην. 

ΠΑ]. ὦ τέκνον, ἔσβα δῶμα καὶ κατὰ στέγας 

ἐν παρϑενῶσι μίμνε σοῖς, ἐπεὶ πόϑου 

ἐς τέρψιν ἦλθες ὧν ἔχρῃξες εἰσιδεῖν. 190 
ὄχλος γάρ, ὡς ταραγμὸς εἰσῆλϑεν πόλιν, 

χωρεῖ γυναικῶν πρὸς δόμους τυραννικούς. 

φιλόψογον δὲ χρῆμα ϑηλειῶν ἔφυ. 

1717 ἀτρεμέα 6 111 56. ἔογῦ. σώφρον᾽ ἐν μεταφρένοις φέρων 
πώλους εὐθύνει, οἷν. Επιβύαῃ. ἴῃ Π|. Ρ. ὅδ], 85 τὸ δὲ τραγικὸν σπερι- 
'φραστικώτερον. ἐν τῷ κέντρα μετάφρενον ΠΩΣ 180 ἐκεῖνος] 8 ]οῖκο- 
ἸΔΟΥ͂, ἐκεῖνος ἑπτὰ [του] 182 νέμεσις ΠΙΑ' 188 κεραύνειον ΒοΙρύο 
ἐν ΒΌΡΘΙ δὶ ὦ, κεραυνοῦ Ἠρητήϑηπ, κεραυνῶν Νϑθοκ 184 μεγαληγορίαν] 
ΣΧ 50}0]. ἢ πλὴ ἐπο ῥα ασξεην οἱονεὶ μεγαληγορίαν ΝΑΙΟΚοηδοΥ, μδγαλα- 
[ἰν 1ΌΥἹ [κοιμίξεις α.Β εν ἴῃ οὐ τηαῦ. αϑ οἷς ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ὃ 1856 αἰχ- 

λώτιδας Ε΄ ],. αἰχμαλωτίδας Υ 186 οἵη. ΟΘ΄, ἴπ τηᾶῦρ. 844. α] 
μυκχηνηίσι Α, ΤΡ Β. μυκήναισιν 12, μυκήναισι ὦ Β᾽', ἴοτῦ. Μυκή- 
αις φησὶν, οἷν. 5080]. λείπει τὸ ἐπαγγέλλεται 187 τριαίνη 6 

187 5α. ἴοτῦ. δώσεινζλίμνῳᾳ, τριαίνας Ποσειδανίας 188 ποσειδανίοις 
8, ποσειδωνείοις 4, ποσειδωνίοις 1, [ ἀμυμωνίοις ΕΟ, ἀμυμωνείοις 
'Α4α, ἀμυμονίοις Β, ἀμυμωνίοισιν 1, 189 ἴοτύ. περιβαλὼν ὦ.. 191 
χρυσεοβόστρυχον α 1 1,, χρυσεοβόστρυχε 45 ΠΕ αὶ 194 πόϑου 1ῃ Υ88. 
6] βρδ[ῖο γδθΟ. 508; Τῆς. 2. 1η- ὦν 195 ἔχρηξες Α 1 196 ὡς ταραγ- 
μὸς] ὃς ϑυραῖος Ηρδίτηβοοίῃ | εἰσῆλθε α ΒΒ}, ν 844. ὦ 1917 χώρεϊ Ρ, 
᾿οἴν. 5610]. ἔνιοι δὲ στίξουσιν εἰς τὸ πόλιν καὶ τὸ χώρει παροξύνουσι, 
198 φιλόψυχον ('] δὲ Α οὖ ϑ[ο}. ἢ. 78, 86, γὰρ 7 



10 ΒΥΡΙΠΙΔΟῪ 

σμικράς τ᾽ ἀφορμὰς ἣν λάβωσι τῶν λόγων, 
πλείους ἐπεσφέρουσιν᾽ ἡδονὴ δέ τις 200 

γυναιξὶ μηδὲν ὑγιὲς ἀλλήλας λέγειν. 

ΧΟΡΟΣ. 

Τύριον οἶδμα λιποῦσ᾽ ἔβαν ΒΕΤΌΡΗ. 
ἀκροϑίνια “οξίᾳ 
Φοινίσσας ἀπὸ νάσου 

Φοίβῳ δούλα μελάϑρων, 200 

ἵν᾿ ὑπὸ δειράσι νιφοβόλοις 
Παρνασοῦ κατενάσϑη, 

᾿Ιόνιον κατὰ πόντον ἐλά- 
τα πλεύσασα περιρρύτων 

ὑπὲρ ἀκαρπίστων πεδίων 210 
Σικελίας Ζεφύρου πνοαῖς 

ἱππεύσαντος, ἐν ἀρμένῳ 

κάλλιστον κελάδημα. 

πόλεος ἐκπροκριϑεῖσ᾽ ἐμᾶς απ ]βίτ. 
καλλιστεύματα Μοξίᾳ 210 
Καδμείων ἔμολον γᾶν, 

κλεινῶν ᾿4γηνοριδᾶν 
ὁμογενεῖς ἐπὶ Δαΐου 
πεμφϑεῖσ᾽ ἐνθάδε πύργους. 

ἴσα δ᾽ ἀγάλμασι χρυσοτεύ- : 290 

199 σμικρᾶς Α4, μικρὰς Εἰ | τ᾽ 4α, δ᾽ Υ᾽ οὐτα ϑίοναθο [| λάβωσιν᾽ 
4 τῶν ψόγων ὥϑιῥορθθιξ 200 ἐπισφέρουσιν Α 201 γυναικὶ Β ξὶ 
ΒΌΤΘΙ κὶ βου, ὦ [| ἀλλήλας α Β1, οὐατὰ ϑίορδθο, ἀλλήλαις 4 Ε6' οὐ Ἐΐγτη, 
Μ. ρ. 420 202 ΧΌ. οτὰ. 8 δα. ὃ 204 φοινίσας Β 20ῦ μελά- 
ὅρω ΗΠ 200 δειρᾶσι 4α1],, δείρασι Β' οοΥΥ. ὃ 2017 παρνασοῦ τηῦῦ, 
ἴῃ παρνασσοῦ 4, παρνασσοῦ α, ] κατενάσϑη] δτηϊοι5 ΚΙΗΡῚ, κατενάσϑην 
111] 209 περιρρύτων Α περιρρύτων 45, περιρρύτων ὑδάτων 11» 
πολυρρύτων Ἠρινοτάθη 210 ὕπερ Β, ὑπὲρ οτῃ. 1, 88. 1 211 
Σικελικαῖς . ῬΟΙ]6, ἐναλίαις Βαγ16 (ππϑ] τη ἐναλίοις) 6]. Η6]. 1400 
212 Του. ἱππεύοντος ἰ ἀρμένῳ] Β5011ρ051, οὐρανῷ [1ὈΥ] 214 πόλεος] 
Μύυβρταᾶνθ, πόλεως 11011 [| ἐμὰς Β ἐμᾶς ὃ 21 καλίστευμα Β 210 
καδμείων α17}", καδμείων δ᾽ 48 8, καδμείαν ἴῃ οοἕ. Τ Θ5β]οπῖο, (ΟἿ: 
'άϑην. 1881. 1. 286 544.) 2117 ἀγηνοριδᾶν α ἀγηνοριδῶν αἷ, ἀρηνω- 
ριδῶν {1 218 ὁμογενεῖς) γρ. καὶ συγγενεῖς ἴῃ 4 2109 πεμφϑεῖσα 
μνν “ΡῈ. 220 ἶσα ἢ) δὲ «1 ΗΕ], } χρυσοτεύκτοις Β 6΄, χρυσεοτεύκτοιβ 

“171, ' 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ ὁ ἐψ 

κτοις Φοίβῳ λάτρις ἐγενόμαν᾽ 
ἔτι δὲ Κασταλίας ὕδωρ 
περιμένει μὲ κόμας ἐμᾶς 

δεῦσαι παρϑένιον χλιδὰν 

' Φοιβείαισι λατρείαις. ; 295 

ὦ λάμπουσα πέτρα πυρὸς 

δικόρυφον δέλας ὑπὲρ ἄκρων 
β βακχειῶν Διονύσου 

οἶἴνα ϑ'᾽, ἃ καϑαμέριον 
στάξεις τὸν πολύκαρπον 280 

β οἰνάνϑας ἰεῖσα βότρυν. 

β ξάϑεά τ᾽ ἄντρα δράκοντος οὔ- 

ρθειαί τε δκοπιαὶ ϑεῶν 

β νιφόβολόν τ᾽ ὕρος ἱερόν, εἶἷ- 
λίσσων ἀϑανάτους ϑεοῦ 28ῦ 
χορὸς γενοίμαν ἄφοβος 

παρὰ μεσόμφαλα γύαλα Φοί- 

βου Ζίέρκαν προλιποῦσα. 

νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων ΒΊΤΌΡΗ. 
ϑούριος μολὼν ΄Ζρης 240 

αἷμα δάιον φλέγει 

τᾷδ᾽. ὃ μὴ τύχοι, πόλει" 

κοινὰ γὰρ φίλων ἄχη, 

κοινὰ δ᾽, εἴ τι πείσεται 

221 ἐγενόμαν ΒΒ φνοβὺ ο ᾿πϑουαῦ ε ὃ, ἐγενόμην 5, γενόμαν ἴῃ Υθ0. 
Πθεῖ5 Ι γενόμαν λάτρις Νδαοῖς, [οτῦ. λάτρις ἀγόμαν 228 περιμένει, 
Αα", ἐπιμένει «ΒΗΘ [ ἐμᾶς 4818, ἐμὰς αὐ 224 δεύσαι Α 
ΠΝ 1.Β ὁοΥΥ. “ 22 Τοτῦ. ἐν βδί οι αν 220---88 Τοτύ. ροβὺ 200 ἐγϑηβ- 
᾿Ῥοποηά! 920 ὦ τρο. 1101], ἰὼ ΟΘ 221 ὑπεράκρων 4, ἔοτ᾽. ὑπέρα- 
ἄρον 228 βαχχειῶν ΑΒ Πί, βαχχείων ὃ δ', βακχεῖον ΚΙτοΟΒΠΟΙ͂ 280 
᾿:. τὸν] περκάξεις Νϑποῖκ 281 οἰνάϑας 4, οἰνάνϑους Β καὶ ας 
᾿ΒΌΡΕΙ οὐς 501. ὃ | ἰεῖσα 4α 282 856. οὐρεῖαί 4α, ἴοτὺ. οὔρειί! 284 
“νιφοβόλον 4 Β1, | εἱλίσσων Β.Α1,, εἰλίσσων α, ἑλίσσων 46 28ῦ 
᾿ἀϑανάτους] ΒΟΙΊΡΒΙ, ἀϑανάτου (Π0Π ΠΠΑΞΉΣΌΣΙ τὰ ἀϑανάτας γ 286 
᾿γένοιμ᾽ ἂν 4 281 πὰρ Α γύαλα] γυῖα Εὶ 589 τειχέων Α. 568 τ 
ΟΣ σ᾽ Μ6] στ ΟΟΥΤ. 43 240 μολῶν 48 242 τάδ᾽ Α τᾶἄδ᾽ 45 τᾷδε 
Έ), τάδε Β τᾶἄδε Ὁ1, | τύχηι 4, τύχοι ποτὲ 1, 244. πείσεται Μ᾽ 
ἡπείσεϑ᾽ Δαν δ, πείσετ᾽ Ὁ οἱ ϑοσῖρίο Ὁ Βύροῖ τ᾽ ἢ 

᾿ς Ἐπτῖρίᾶοβ, ῬΒοθμΐβ886. 2 
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ἑπτάπυργος ἅδε γᾶ, 24ὕ 

Φοινίσσᾳ χώρᾳ. φεῦ φεῦ. 

κοινὸν αἷμα, κοινὰ τέκεα 

τᾶς κερασφόρου πέφυκεν ᾿Ιοῦς" 
ξ΄ Ἷ Υ 
ὧν μέτεστί μοι πόνων. 

ἀμφὶ δὲ πτόλιν νέφος δηδιδίγ. 250 

ἀσπίδων πυκνὸν φλέγει 

δχῆμα φοινίου μάχης, 

ὃν Ἄρης τάχ᾽ εἴσεται 
παισὶν Οἰδίπου φέρων 

πημονὰν ᾿Ερινύων. δῦ 
Ἄργος ὦ Πελασγικόν, 
δειμαίνω τὰν σὰν ἀλκὰν 

καὶ τὸ ϑεόϑεν" οὐ γὰρ ἄδικον 

εἰς ἀγῶνα τόνδ᾽ ἔνοπλος ὁρμᾷ, 
ὃς μετέρχεται δόμους. 200 

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ. 

τὰ μὲν πυλωρῶν κλῇϑρά μ᾽ εἰσεδέξατο 
δι’ εὐπετείας τειχέων ἔσω μολεῖν. 

ὃ καὶ δέδοικα μή μὲ δικτύων ἔσω 

λαβόντες οὐκ ἐκφρῶσ᾽ ἀναίμακτον χρόα. 

ὧν εἵνεκ᾽ ὄμμα πανταχῇ διοιστέον 2θῦ 
κἀκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο, μὴ δόλος τις ἧ. 
ὡπλισμένος δὲ χεῖρα τῷδε φασγάνῳ 

240 ὧδε 4, ἦδε 17, 246 φοίνισσα χώρα ΕΓ], οὖ τααῦ. ἴῃ φοινίσσα 
χώρα 6΄, οἴτ. 5680]. γράφεται καὶ φοίνισσα χώρα ἀπὸ εὐϑείας 241 τέχνα 
7, ν ἴῃ ξ τη. 2. ΘΟΥΤΙΡΌΥΘ γΟ] 8886 νἱἀθῦ 248 τὰς 4 200 πτόλιν Αα, 
πόλιν γ 201 πῦκνὸν ὃ 6Χ ὁ οοττθοίο 8 252 σχῆμα] σῆμα Ἠδίμ- 
βοϑίμ, οἷν. 5680]. σύμβολον μάχης | φονίου Α 958 ἂν Α΄ οἴσεται ἴῃ 
γθ0. 0115, οὗν. 5680]. ἄμεινον δὲ τὸ εἴσεται (]. οἴσεται) ἀντὶ τοῦ ὁρμή- 
ὅει, Δὔδ ἐριννύων ΒΚ 261 τὰν σὰν] γρ. τὰ σᾶν Α 269 τόνδε 
ΒΡ | ἔνοπλος Αα γρ. καὶ ἔνοπλον ϑᾳρθουβου. αϑ, ἔνοπλον ΒΤ δ᾽ 289 Βα. 
ὁρμῷ ὃς] Κίηρ, ὁρμᾷ παῖς ὃς Ἰ10γἱ], ὁρμῶν παῖς, ἀο]οίο ὃς, Ἠαγϑαπρ' 
(ὁρμᾷ παῖς μετέρχεται Βα 61) 2601 κλῇϑρα Α, κπλεῖϑρα γ 2602 
εἴσω ᾿ἰῦτιϊ 268 μή με] μήτε, ΒΌΡΘΙΒΟΥ. γρ. μή με 4 2604 οὐκ ἐκφρῶσ᾽ 
ΘΧ 5010]. ἡ μὲν γραφὴ οὐκ ἐκφρῶσιν... καὶ Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ μονο- 
συλλάβων ῥημάτων, ὅτε διαλαμβάνει περὶ τοῦ φρῶ, ταύτην τὴν χρῆσιν 
φέρει ΒοΙρκ, οὐ μεθϑῶσ᾽ Α, οὐ μεϑῶσιν γ οὐῦ οὕνεκ᾽ ἸΙὈΥΪ (οὔνεκ᾽ 
8) 207 τῷδε τῷ Β 
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τὰ πίστ᾽ ἐμαυτῷ τοῦ ϑράσους παρέξομαι. 
ὠή, τίς οὗτος; ἢ κτύπον φοβούμεϑα; 

ἅπαντα γὰρ τολμῶσι δεινὰ φαίνεται, 210 

ὅταν δι’ ἐχϑρᾶς ποὺς ἀμείβηται χϑονός. 
᾿ πφέποιϑα μέντοι μητρὶ κοὐ πέπουϑ'᾽ ἅμα, 

ἥτις μ᾽ ἔπεισε δεῦρ᾽ ὑπόσπονδον μολεῖν. 
ἀλλ᾽ ἐγγὺς ἀλκή: βώμιοι γὰρ ἐσχάραι 

πέλας πάρεισι, κοὐκ ἔρημα δώματα, οΤῦ 
φέρ᾽ ἐς σκοτεινὰς περιβολὰς μεϑῶ ξίφος 

καὶ τάσδ᾽ ἔρωμαι, τίνες ἐφεστᾶσιν δόμοις. 
ξέναι γυναῖκες, εἴπατ᾽, ἐκ ποίας πάτρας 

Ἑλληνικοῖσι δώμασιν πελάζξετε; 

ΧΟ. Φοίνισσα μὲν γῆ πατρὶς ἡ ϑρέψασά με. 280 
| ᾿ἀγήνορος δὲ παῖδες ἐκ παίδων δορὸς 

Φοίβῳ μ᾽ ἔπεμψαν ἐνθάδ᾽ ἀκροϑένιον. 
μέλλων δὲ πέμψειν μ᾽ Οἰδίπου κλεινὸς γόνος 
μαντεῖα σεμνὰ “οξίου τ᾽ ἐπ᾽’ ἐσχάρας, 

ἐν τῷδ᾽ ἐπεστράτευσαν ᾿4ργεῖοι πόλιν. 28 
σὺ δ᾽ ἀντάμειψαί μ᾽, ὅστις ὧν ἐλήλυϑας 

ἑπτάστομον πύργωμα Θηβαίας χϑονός. 
ΠΟ. πατὴρ μὲν ἡμῖν Οἰδίπους ὃ Λαΐου, 

ἔτικτε δ᾽ ᾿Ιοκάστη με, παῖς Μενοικέως" 
καλεῖ δὲ Πολυνείκη μὲ Θηβαῖος λεώς. 290 

ΧΟ. ὦ συγγένεια τῶν ᾿4γήνορος τέκνων, 
ἐμῶν τυράννων, ὧν ἀπεστάλην ὕπο, 
γονυπετεῖς ἕδρας προσπίτνω σ᾽, ἄναξ, 

| τὸν οἴκοϑεν νόμον σέβουσα. 

269 ἢ ΒΒ, ἦ 4α, οτ. Εὶ 211 ἐχϑρᾶς αὐ.,, ἔχϑρᾶς ΠΙ, ἐχϑρὰς 
᾽᾿Α4, ἔχϑρας Β6' 1 ἀμείβητε Α 1 νογβαιη αἀο]οὺ Νῶθοκ 214 ἴοτῦ. ἀλκὴ 
βωμίοις παρ᾽ ἐσχάραις, ἀδ]6ῦο γοΥβιὰ ῬΙΌΧΙΤΠΟ 210 ΠΙο ἐς σκοτεινὰς α, 
᾿ ἐσχοτεινὰς ΕΒ σ᾽ 884. ὃ τ τίνες ἐφεστᾶσι δόμοις δ, τὰς ΒΌΡΘΥ 
᾿ τίνες οὐ ὠσὰς ΞΌΡΘΙ ἄσι 501. ὃ, τὰς ἐφεστάσας δόμους 1,, τὰς ἐφεστώσας 

δόμοις Ο 218 γυναίκες 4 219 «ἑλληνικοῖσιν 4, ἑλληνικοῖς Εἰ] 
᾿ δώμασι 4ΒΈΒ' | προσπελάξετε 10 280 γῆ οἴη. 8 δἀά. ὃ 281 
παῖδες] παῖς 1), 282 ἔπεμψεν Β 288 πέμψειν) 5Βουῖρβὶ, πέμπειν 
᾿ ΠΟΥ] [ γόνος ἴῃ τα8. 501. ὦ 284 λοξίου ᾿ 6ΟΧ δι οοιγθοῖο 4 28 
᾿ ἀργείων 4 ἀργεῖοι 45 286 ἀντίμειψαι 4 ἀντάμειψαι 43, ἀντάμειψον 
᾿ α | ἐλήλουϑας 4 281 χϑονός] πόλεως Νδυοκ 290 πολυνείκην 
᾿ ΠΟΥ 1 ϑηβαίος Α 291 ξυγγένεια α 292 ὦ 4 298 προσπιτνῶ 
ΡΥ] 

Ω 
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ἔβας ὦ χρόνῳ γαῖαν πατρῴαν. 
.Ὶ ἰὼ ἰὼ πότνια, μόλε πρόδομοο, 

3 ἀμπέτασον πύλας. 

κλύεις, ὦ τεκοῦσα τόνδε μᾶτερ; 

τί μέλλεις ὑπώροφα μέλαϑρα περᾶν, 4 

ϑιγεῖν τ᾽ ὠλέναις τέκνου; 8300 

ΙΟΚΑΣΤΗ. ᾿ 

Φοίνισσαν βοὰν 

κλύουσ᾽, ὦ νεάνιδες, γηραιῷ 

ποδὶ τρομερὰν ἕλκω ποδὸς βάσιν. 
ἰὼ τέκνον, 

χρόνῳ σὸν ὄμμα μυρίαις τ᾽ ἐν ἁμέραις 80 
προσεῖδον" ἀμφίβαλλε μα- 

στὸν ὠλέναισι ματέρος, 

παρηΐίδων τ᾽ ὄρεγμα βο- 

στρύχων τὲ κυανόχρωτα χαί- 

τας πλόκαμον, δκιάζων δέραν ἁμάν. 

ἰὼ ἰώ, μόλις φανεὶς 810 

ἄελπτα κἀδόκητα ματρὸς ὠλέναις. ὺ 

τί φῶ δε; πῶς ἅπαντα ᾿ 

καὶ χερσὶ καὶ λόγοισι : : 

πολυέλικτον ἁδονὰν Ε 
ἐκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο 816 

- 

20ὅ ἔβας 17, οὐ α, 568 ἴῃ τιϑτρ. γρ. ἔβας ἔβας ὦ α, ἔβας ἔβας Υ ͵ 
ὦ οτι. 17, ὦ Β, ὦ ὃγ ὦ πολυνείκη 17] γαῖαν 1,, γᾶν γὶ  πατρίαν Τίς 
ἀου 296 ἰὼ 86116] α 111, πρόδρομος 46, πρόδομος 4537, οἷν. ΑΠΩ͂ΥΣ. 
49ῦ 207 ἀμπέτασον Β, ἀναπέτασον Υ 298 τῶνδε Β, τόνδ᾽ ὦ 
ΘΙΟ]ον, Τουῦ. τοῦτον | μάτερ 4, μὲρ 6 299 ὑπάροφα Β ὑπώροφα ὃ 

800 ϑίγειν ἸΙΌΥΙ, ϑιγγάνειν ΕΠ]ΤΏΒΙΘΥ, τἀπᾶθ ϑιγγάνειν τ᾽ ὠλέναισιν 
τέλνου ῬΑΙΟΥ [ ὠλέναισι τέχνου σέϑεν Ὀϊπάουῖ, ἴογῦ. ὠλέναις τέκνου 
φιλτάτου 801 5Βᾳαᾳ. φοίνισσαν βοᾶν κλύουσα | ὦ νεάνιδες γηρεῶι (αι 
ΒΌΡΘΙ 8 8501, 45) ποδὶ τρομερὰν | ἕλκω ποδὸς βάσιν 4, φοίνισσαν ὦ 
νεάνιδες βοᾶν (βοὰν αὖ 178) ἔσω | δόμων κλύουσα τῶνδε γηραιῷ ποδὶ 
τρομερὰν (γήρα τρομερὰν ΟΘ΄, γρ. γηρεῶ ποδὶ τρομερὰν Βαροηβοῦ. 4) 
ἕλκο ποδὸς βάσιν α, ΒΠΠ8 802 5αᾳ. γηραιῷ ποδὶ] ἴοτί. γηραιοῦ σκίπωνι, 
οἵν, Ηθο. 6ὅ 804 ὦ ΒΗ, 806 μυρίαις τ᾽ 46, τ᾽ οτὰα. «ΑΒΕ. 

3806 ἀμφίβαλε ΒΡ 807 ὄρεγμα {δὸς» ΟδΙΏΡοΥ 808 χυανοχρῶτα 
"5 Ο809 ἁμάν] ἀμάν 4α, ἐμάν 8 ΗΒ] ἀμὰν δέραν ΚἰγτοΟΒΒΟΗΙ͂ 810 
ἰὼ (Βθθ1η61) μόγις Οἱ 811 ἄελπα 11, 818 λόγοισι 1, κόμησι 1, οἷν. 
Ηοο. 887 814 ἡδονὰν 118  Τοτῦ. ἁδονάν τ᾽ 
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χαρμονᾶν; ἰὼ τέκος, 

ἔρημον πατρῷον ἔλιπες δόμον 

φυγὰς ἀποσταλεὶς ὁμαίμου λώβα, 

ἢ ποϑεινὸς φίλοις, 820 

ἦ ποϑεινὸς Θήβαις. 

ὅϑεν ἐμάν τε λευκόχροα κχείρομαι 
δαχρυόεσσ᾽ ἀνεῖσα πένϑει κόμαν, 

β ἄπεπλος φαρέων λευκῶν, ὦ τέκνον, 

δυσόρφναια δ᾽ ἀμφὶ τρύχη τάδε 89 
β σκότι᾽ ἀμείβομαι. 

ὁ δ᾽ ἐν δόμοισι πρέσβυς ὀμματοστερὴς 
ἀπήνας ὁμοπτέρου τᾶς ἀπο- 

3 ξυγείσδας δόμων 

πόϑον ἀμφιδάκρυτον ἀεὶ κατέχων 880 
ἀνῇξε μὲν ξίφους 
ἐπ᾿ αὐτόχειρά τε σφαγᾶν, 
ὑπὲρ τέραμνά τ᾽ ἀγχόνας, 
στενάζων ἀρὰς τέκνοις" 

Ἶ περιχορεύουσα τέρψιν παλαιᾶν λάβω 

σὺν ἀλαλαῖσι δ᾽ αἰὲν αἰαγμάτων 88 

σχκότια κρύπτεται. 

σὲ δ᾽, ὦ τέκνον, καὶ γάμοισι δὴ 
κλύω ζυγέντα παιδοποιὸν ἁδονὰν 

ξένοισιν ἐν δόμοις ἔχειν 

ξένον τε κῆδος ἀμφέπειν. 840 

5168α. παλαιᾶν. .χαρμονᾶν 43ωϑ5ῦ, παλαιὰν. .χαρμονὰν 4 Ε 8 
319 ὁμαίμου λώβᾳ οτι. Εὶ 820 βα. ἢ. ΠΟ ὑ6Ὶ 821 Θήβαις] πόλει 
Θ661] 822 λευχρόχροα 828 δακρυόεσσο᾽ ἀνεῖσα πένϑει] ΗϑΙΤηΔ ΠΗ, 
Ιδακρυόεσσαν (δακρυόεσσα 6) ἰεῖσα (ν6] ἱεῖσα) πενϑήρη 1011, οἷν. 56}0]. 
ἀπενθέα, ἀντὶ τοῦ πολυπενθϑῆ κόμην" ἢ οὕτως" τὴν λευκόχροα κόμην 
ἐπειράμην εἰς τὰ σὰ πένϑη" . ἵνα τὸ πληρὲς ἡ εἰς σά | κόμην Β 
24 ὦ οτ. ΠΡ, 844. ΠΙπαοῦ [| τέκνων Ο' 82ὅ δυσορφναία Β, 

δυσόρφνεα (΄ | ἀμφιτρύχη 46 |Ι τὰ δὲ τηυῦ. ἴῃ τάδε 4 826 σκότια 
481, ἔουύ. δάκρυα | ἀμείβομαι] ἴοτῦ. λείβομαι 821 ὀμματοστερεῖς α΄ 
828 τὰς 48 τᾶς ὃ ΒΞ ἀποξυγείσης α 880 αἰεὶ 4485 881 
ιἀνήϊξε μὰν ξίφος 6 82 σφαγήν [,, φάσγαν Οα' φασγὰν 995 
ἕρεμνα ΒῈ 884 ἴοτί. τέχνοις ᾿ οἰεξν 955 ἀλαλαγαῖσι αΒΈΠο, 

ἡλαλαῖσι Δ α]α 1 δ᾽ αἰαγμάτων (Οτ,1580 αἰέν) ΒΗ, δ᾽ αἰκεν αγμάτων 
Π 880 σχοτίαι 4α, σκοτίᾳ Β, σκοτία αἰὲν 1], 887 σὺ 6 | γάμησι 
Β οοὐν. ὃ 888 ἡϑθόδα Εα 840 ξένων ΠῚ] 
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ἄλαστα ματρὶ τᾷδε Λα- 
ίῳ τὲ τῷ παλαιγενεῖ, 

γάμων ἐπακτὸν ἄταν. 

ἐγὼ δ᾽ οὔτε δον πυρὸς ἀνῆψα φῶς 
νόμιμον ἐν γάμοις 

[ὡς πρέπει] ματέρι μακαρίᾳ᾽ 

ἀνυμέναια δ᾽ ᾿Ισμηνὸς ἐκηδεύϑη 
λουτροφόρου χλιδᾶς, ἀνὰ δὲ Θηβαίαν 

πόλιν ἐσιγάϑη σᾶς ἔσοδος νύμφας. 
ὕλοιτο, τάδ᾽ εἴτε σίδαρος 

εἴτ᾽ ἔρις εἴτε πατὴρ ὃ σὺς αἴτιος, 

εἴτε τὸ δαιμόνιον κατεκώμασε 

δώμασιν Οἰδιπόδα᾽" 

πρὸς ἐμὲ γὰρ κακῶν ἔμολε τῶνδ᾽ ἄχη. 
ΧΟ. δεινὸν γυναιξὶν αἵ δι’ ὠδίνων γοναί, 

καὶ φιλότεκνόν πῶς πᾶν γυναικεῖον γένος. 
ΠΟ. μῆτερ, φρονῶν εὖ κοὐ φρονῶν ἀφικόμην 

ἐχϑροὺς ἐς ἄνδρας" ἀλλ᾽ ἀναγκαίως ἔχει 

πατρίδος ἐρᾶν ἅπαντας" ὃς δ᾽ ἄλλως λέγει, 
λόγοισι χαίρει, τὸν δὲ νοῦν ἐκεῖσ᾽ ἔχει. 
οὕτω δ᾽ ἐτάρβουν ἐς φόβον τ᾽ ἀφικόμην, 
μή τις δόλος μὲ πρὸς κασιγνήτου κτάνῃ, 

ὥστε ξιφήρη χεῖρ᾽ ἔχων δι’ ἄστεος 
κυκλῶν πρόσωπον ἦλθον. ὃν δέ μ᾽ ὠφελεῖ, 
σπονδαί τε καὶ σὴ πίστις, ἥ μ᾽ ἐσήγαγε 80 

τείχη πατρῷα᾽ πολύδακρυς δ᾽ ἀφικόμην, 
χρόνιος ἰδὼν μέλαϑρα καὶ βωμοὺς ϑεῶν 

841 μητρὶ Οϑ | τᾷδε] Ὑδ)]οἸζοπδου, τάδε 110ΥἹ 842 τε οἵη. 6 
848 γάμον 4α, γάμων α | ἐπαντὸν 4α, ἐπακτῶν α, ἐπαχτὰν ΤΥ 
844 δὲ 1, 846 νόμιμον] γόνιμον Ῥ]αύ. ἀ86. ΘΧῚ]10 Ρ. 6065 | ἐγγάμοις 

Α 840 ὡς πρέπει ἀο]ονὺ Ναθοῖς [ ματέρι} Ξ6Ι1ά]θν, πρὶ (υ61 ματρὶ) 
1100] 841 ἐκηδεύϑη ΟΘ΄, 864 χῇ 6Χ κῦ ΟΟΥ̓. 848 χλιδῆς 12] 
ϑηβαῖαν Οὐ οὗ τααῦ. ἴῃ ϑηβαίαν Α 849 ἐσιγάσϑη .1,, 5080]. γράφεται 
δὲ καὶ ἐσιγάϑησαν ([ἀούπτη 501]1οοὺ 6χ ἐσιγάϑη σᾶς) | ἔσοδος] 6116 ., 
εἴσοδος αὐ 6, εἶδος 1,, εἴσοδον 48 80 54. εἴτ᾽ ἔρις εἴτε σίδαρος 
σ ϑῦ2 κατεκώμασεν Οἵ 808 οἰδιπόδαο ΟἹ τὰ εἰς 5 89 
ὃς (ροβῦ ο, αποά οχ α]ΐῳ Πὔθτῶ οοτγθούμστη, γϑβαγ8) 4, ὃς δ᾽ οχ ὅδ᾽ ἔδοϊδ ὦ 

861 δ᾽ ἐτάρβουν)] Ῥογβοῃ, δὲ (τὲ Ὁ) ταῦρος ἴτε 802 ἄστεως 
θιηαοτῖ ϑθῦ σῆν Α] ΒΥ ΚΕΥ δὲ ΑΚ 
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γυμνάσιά 8’ οἷσιν ἐνετράφην ΖΔίρκης 8᾽ ὕδωρ᾽ 
ὧν οὐ δικαίως ἀπελαϑεὶς ξένην πόλιν 

ναίω, δι᾿ ὕσσων νᾶμ᾽ ἔχων δακρυρροοῦν. 810 

ἀλλ ἐκ γὰρ ἄλγους ἄλγος αὖ σὲ δέρκομαι 

Ι κάρα ξυρῆκες καὶ πέπλους μελαγχίμους 

ἔχουσαν, οἴμοι τῶν ἐμῶν ἐγὼ κακῶν. 

ὡς δεινὸν ἔχϑρα, μῆτερ, οἰκείων φίλων 

[καὶ δυσλύτους ἔχουσα τὰς διαλλαγάς ]. 818 

τί γὰρ πατήρ μοι πρέσβυς ἐν δόμοισι δρᾷ, 

σκότον δεδορκώς: τί δὲ κασίγνηται δύο; 
ἦ που στένουσι τλήμονες φυγὰς ἐμάς; 

β 10. κακῶς ϑεῶν τις Οἰδίπου φϑείρει γένος" 

οὕτω γὰρ ἤρξατ᾽, ἄνομα μὲν τεκεῖν ἐμέ, 8380 
κακῶς δὲ γῆμαι πατέρα σὸν φῦναί τε σέ. 

ἀτὰρ τί ταῦτα; δεῖ φέρειν τὰ τῶν ϑεῶν. 

ὅταν δ᾽ ἔρωμαι, μή τι σὴν δάκω φρένα 

δέδοιχ᾽. ἃ χρήξω" διὰ πόϑου δ᾽ ἐλήλυϑα. 

ΠΟ. ἀλλ᾽ ἐξερώτα, μηδὲν ἐνδεὲς λίπῃς" 88 

ἃ γὰρ σὺ βούλει, ταὔτ᾽ ἐμοί, μῆτερ, φίλα. 

[1ΙΟ. καὶ δή σ᾽ ἐρωτῶ πρῶτον ὧν χρήξω τυχεῖν, 
τί τὸ στέρεσϑαι πατρίδος; ἦ κακὸν μέγα; 

ΠΟ. μέγιστον" ἔργῳ δ᾽ ἐστὶ μεῖξον ἢ λόγῳ. 

Π[0. τίς ὃ τρόπος αὐτοῦ; τί φυγάσιν τὸ δυσχερές: 890 

ΠΟ. ὃν μὲν μέγιστον, οὐκ ἔχει παρρησίαν. 

[1ΙΟ. δούλου τόδ᾽ εἶπας, μὴ λέγειν ἅ τις φρονεῖ. 

808 ἐτράφην 1, 9] δ᾽ 8 8:0 νᾶμ᾽ Μύβρτανθ, αἵμ᾽ 1, ὄμμ᾽ 
7. δαχρυροοῦν 4 ΒΒ, δακρύρροον ΒΙαγάθ5 811 ἄλγους ϑαρτα ᾿ΙΠΘϑγ 
8αα. 4 812 Τονύ. κουρὰν ξυρήκη, οἷν. Α]ο. 427 | ξυρηκὲς αὖ νᾶ. 4 
ξύρηπες 3. ξυρηπὲς Β 5, οἷν. βῸ}ο]. τὸ ξυρηκές ὡς ἀπηνές τῷ τόνῳ 

οἶς ὃ στίχος οὗτος ἔν τισιν οὐ φέρεται 5080]. 4, 81ὅ---8:18 Δοϊος 

ὕβομου 816 δώμασι ΒΗ 811 κασίγνητοι Β,, ἴον. κασιγνήτα 
[318 ἤ ἤ Α | τλήμονας Βτύποῖς | φυγᾶς ἐμᾶς Β.1, οοτΥν. δ] 880 οὕτως 

᾿χηθῦ. Ἄς οὗτος 4. ὦ ϑΌΡΘΙ ος 807. 45 882 ἀτὰρ τί τάδε; δεῖ γὰρ 
φέρει τὰ τοῦ ϑεοῦ δυ᾽ 888 ὅταν] Ἠοϊπηβοοίῃ, ὅπως 1100] 881 πόνου 

ὦ, ἅ᾽ ΒΌΡΟΙ ν 507. οὐ ατ88δ Τηϑπι8 ἴῃ ΤηϑΥρ. ΠΪΘΙΊΟΥΘ δα. γρ. διὰ 
πόϑου 886 ταὔτ᾽] Βοίμο, τ᾽ αὐτ᾽ ΗἸ, ταῦτ᾽ 7 887 τὸ πρῶτον 5 
τυχεῖν] μαϑεῖν Γ' 888 ἡ 46 890 τίς δ᾽ ον. ἢ. 89, 17 φυγάσι 
5, φυγᾶσι Β' δυσχερές] γρ. καὶ δυστυχές 4, δυστυχὲς Βαροὺ οὐΐδηη 
ΡΙ]αυῦ. 46 6χ]]. ρ. 6068 



94 ΒΥΡΙΠΙΔΟῪ 

ΠΟ. τὰς τῶν κρατούντων δ᾽ ἀμαϑίας φέρειν χρεών. 
10. καὶ τοῦτο λυπρόν, συνασοφεῖν τοῖς μὴ σοφοῖς. 
ΠΟ. ἀλλ᾽ ἐς τὸ κέρδος παρὰ φύσιν δουλευτέον. 390 

10. αἱ δ᾽ ἐλπίδες βόσκουσι φυγάδας, ὡς λόγος. 

ΠΟ. καλοῖς βλέπουσαί γ᾽ ὄμμασιν. μέλλουσι δέ. 

10. οὐδ᾽ ὃ χρόνος αὐτὰς διεσάφησ᾽ οὔσας κενάς; 

ΠΟ. ἔχουσιν ᾿“φροδίτην τιν᾽ ἡδεῖαν κακῶν. 

10. πόϑεν δ᾽ ἐβόσκου, πρὶν γάμοις εὑρεῖν βίον; 400 

ΠΟ. ποτὲ μὲν ἐπ’ ἦμαρ εἶχον, εἶτ᾽ οὐκ εἶχον ἄν. 
10. φίλοι δὲ πατρὸς καὶ ξένοι σ᾽ οὐκ ὠφέλουν; 
ΠΟ. εὖ πρᾶσσε: τὰ φίλων δ᾽ οὐδέν, ἤν τι δυστυχῆς. 
10. οὐδ᾽ ηὑγένειά σ᾽ ἦρεν εἰς ὕψος μέγαν; 
ΠΟ. κακὸν τὸ μὴ ἔχειν᾽ τὸ γένος οὐκ ἔβοσκέ με. 40ὅ 

10. ἣ πατρίς, ὡς ἔοικε, φίλτατον βροτοῖς. 

ΠΟ. οὐδ᾽ ὀνομάσαι δύναι᾽ ἂν ὡς ἐστὶν φίλον. 

10. πῶς δ᾽ ἦλϑες 4ργος; τίν᾽ ἐπίνοιαν ἔσχεϑες; 408 

ΠΟ. οὐκ οἶδ᾽" ὃ δαίμων μ᾽ ἐκάλεσεν πρὸς τὴν τύχην. 418 
Ι0. δοφὸς γὰρ ὃ ϑεός" τίνι τρόπῳ δ᾽ ἔσχες λέχος; 414 
ΠΟ. ἔχρησ᾽ ᾿ἀδράστῳ “οξίας χρησμόν τινα. 409 

10. ποῖον; τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; οὐκ ἔχω μαϑεῖν. 410 
ΠΟ. κάπρῳ λέοντί ϑ᾽ ἁρμόσαι παίδων γάμους. 

10. καὶ σοὶ τί ϑηρῶν ὀνόματος μετῆν, τέκνον; 419 
ΠΟ. νὺξ ἦν, ᾿Αδράστου δ᾽ ἦλϑον ἐς παραστάδας. 41 

ὩΣ 
10. κοίτας ματεύων, ἢ φυγὰς πλανώμενος; 

898 τὴν τῶν κρατούντων ἀμαϑίαν Ῥ]αῦ., 5080]. γράφουσί τινὲς τὰς 
τῶν πολιτῶν | δ᾽ οἵη. 107Ἱ, 844. ῬΑΙΘΥ 8956 ὅπου τὸ κέρδος Ρ]αΐ. 
Ποπιθύν. 14 οὖ Τιποῖϊδη. ΔΡΟ]. 8 | παρὰ] περὶ 1], 896 βόσκουσιν ὡς λόγος 
ἔχει Ο 897 βλέπουσαί γ᾽ 6Χ 5080]. καλοῖς βλέπουσαι" καλὰ τρὸ 
ὀφϑαλμῶν τιϑέμεναι) βλέπουσί γ᾽ ἸΙΌΤ] (βλέπουσιν 6) | ὄμμασι Β δ' 
899 τινὰ 4 | κακῶν] νόσον Μυθργανθ. 401 εἶτ᾽ 4 | ἄν] αὖ γ4Σ]1οἴθ- 
η8.61, οἷγ, δὰ Απάγχοτῃ. 240 402 ξένοισ 4 Β ξένοι σ᾽ 450. 408 
πράσσε 4885 | ἤν τι δυστυχῇς} ΕΠΤΊΒΙΘΥ, ἤν τις δυστυχῇ 1ὈΥῚ (ἤν οὗ 
τυχῇ ἴῃ γ88. 501. ἢ 404 ἡὐγένεια Κ΄, ηὐγένεια Β΄, εὐγένεια 448 
μέγαν] 50 11081, μέγα 110 Υ] 40ὅ γένος δ᾽ 1, 4017 ὀνομᾶσαι Α] 
δύναι᾽] ΜεγκΙαμᾶ, δύναιμ᾽ ἸΙΌΥΪ (ροϑῦ ν ϑυδϑαχη Δ] αὐ] τὰ ΕἸ) [| ἔστι 
8ΒΗ5 408 δ᾽ οἴη. ὦ 418 βα. δηύθ 409 οοἸ]]οοανὺ 4005 418 
οἶδ᾽ (ϑαρτῶ δ᾽ α]ϊαυϊᾶ ογϑβαι) ΕἸ 1 μ᾽ Δα ΕΟ, δ᾽ 1, οὐ ἴπ ταϑ. Β] 
ἐκάλεσε 4481, 410 ποῖόν τι τοῦτ᾽ ὦ 412 μεστὴν Β μετῆν ὃ 
410 παραστάδος ΜΒ οοτ. ὃ 410 ματεύων α" 8, μαστεύων 4α ΒΒ] 
η1 ΔΙάϊπα, ἢ 110 Υ1 | φυγὰς 1), 804 τυγ ΟΧ οιβ αὖ νἱᾶ. οοΥγ. ἢ 410 54. 

ἰοκ 6Χ πολ οὖ πολ οχ ἴον [οοϊὐ Ηὶ 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ οὔ 

ΠΟ. ἦν ταῦτα᾽ κάἀτά γ᾽ ἦλθεν ἄλλος αὖ φυγάς. 
[ΙΟ. τίς οὗτος; ὡς ἄρ᾽ ἄϑλιος κἀκεῖνος ἦν. 

ΠΟ. Τυδεύς, ὃν Οἰνέως φασὶν ἐκφῦναι πατρός. 

,. 10. τί ϑηρσὶν ὑμᾶς δῆτ᾽ "άδραστος ἤκασεν; 420 
ΠΟ. στρωμνῆς ἐς ἀλκὴν οὕνεκ᾽ ἤλθομεν πέρι. 

[ΙΟ. ἐνταῦϑα Ταλαοῦ παῖς συνῆκε ϑέσφατα; 

ΠΟ. κἄδωκέ γ᾽ ἡμῖν δύο δυοῖν νεάνιδας. 

10. ἄρ᾽ εὐτυχεῖς οὖν τοῖς γάμοις ἢ δυστυχεῖς; 
ΠΟ. οὐ μεμπτὸς ἡμῖν ὃ γάμος ἐς τόδ᾽ ἡμέρας. 43 

10. πῶς δ᾽ ἐξέπεισας δεῦρό σοὶ σπέσϑαι στρατόν; 

ΠΟ. δισσοῖς ᾿Ἥδραστος ὥμοσεν γαμβροῖς τόδε, 

[Τυδεῖ τε κἀμοί" σύγγαμος γάρ ἐστ᾽ ἐμός] 

β ἄμφω κατάξειν ἐς πάτραν. πρόσϑεν δ᾽ ἐμέ. 
πολλοὶ δὲ Ζαναῶν καὶ Μυκηναίων ἄκροι 480 
πάρεισι, λυπρὰν χάριν, ἀναγκαίαν δ᾽, ἐμοὶ 

διδόντες ἐπὶ γὰρ τὴν ἐμὴν στρατεύομαι 

πόλιν. ϑεοὺς δ᾽ ἐπώμοσ᾽ ὡς ἀκουσίως 

τοῖς φιλτάτοις ἑχοῦσιν ἠράμην δόρυ. 

ἀλλ᾽ ἐς σὲ τείνει τῶνδε διάλυσις κακῶν. 48 

μῆτερ, διαλλάξασαν ὁμογενεῖς φίλους 

παῦσαι πόνων με καὶ σὲ καὶ πᾶσαν πόλιν. 
πάλαι μὲν οὖν ὑμνηϑέν, ἀλλ᾽ ὅμως ἐρῶ" 
τὰ χρήματ᾽ ἀνθρώποισι τιμιώτατα 

δύναμίν τὲ πλείστην τῶν ἐν ἀνθρώποις ἔχει. 440 

᾿ς ἁγὼ μεϑήκω δεῦρο μυρίαν ἄγων 
᾿ λόγχην᾽ πένης γὰρ οὐδὲν εὐγενὴς ἀνήρ. 

411 κἀτά 4, κατά 1, κἀτά ἱ | κάτ᾽ ἐπῆλϑεν Νάποκ [ αὖ οχ ἂν 
οΙΥ. Β 418 ἄϑλιος 1,. 508 ος ΥΌΒΟΥ. Ψ6] ΟΟΥΥ. ἢ | κακεῖνος Α 419 

ἰοἰνέως 1,., 564 ὡς ἴῃ ΤΆ5. 501. ἢ 420 ϑηρσὶν ΕἾ, ϑηρσὶ δ᾽ γΥ (δ᾽ ὑμᾶς 
δῆτ᾽ ἴῃ τὰ. 500. 1) ἡμᾶς 6' | εἴκασε, 501. γρ. ἤ ϑαροι εἶ, α, εἴκασεν Υ 
421 οὔνεκ᾽ 48 422 ταλαοῦ Α ροϑὺ λὰ ᾿πϑογαϊῦ ἐν 43 428 χκἄδωκέ 
Ὑ] Κιτομμοῦ,, κἄδωκεν Π1Ὀτ] | δυοῖν δύο Ηὶ 420 σπέσϑαι Δα Εα,, 
ἔπεσϑαι Β.1, γρ. καὶ σπέσϑαι ΒΌΡΥΔΒΟΥ. Ὁ 4217 ὥμοσε ΒΕ 8 (ν δαᾶα. ἢ 
428 ἀο]ονιὺ Τογίϊη, οΟἷΤ. 5010]. τοῦτο γὰρ περισσόν. προεμηνύϑη γὰρ 
᾿ἄνωϑεν ἤδη 480 δαναοὶ οὐ ἄκρων (ἡ 481 πάρεισιν Β᾽ |] ἀναγκαῖα 
Α ἀναγκαίαν 45 | ἴον. δέ, μοι ᾽ 482- 484 Βυβρθοίῦϊ 488 ὡς] οὺς 
Ο'. 484 ἑκοῦσιν] τοκεῦσιν Ἰ1Ὀτ], 5680]. τοῖς φιλτάτοις τοκεῦσι" γράφεται 
καὶ ἑκοῦσιν ] ἡράμην Βι, ἠράμην ΒΞ 4388 οὖν οῃ. Βα. 489 ἀνϑρώ- 
'ποισιν εὑρίσκει φίλους Ῥ]αΐ. 46. 41. Ρ10]. Ρ. 4918 (ὁΧχ ϑορῃ. ἔτ. 88) 
440 τῶν ἐΐοίς ἔχη Β 441 ἃ ᾽γὼ 485, ἃγὼ Β.| ἄγω Ηὶ 



οθ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Ἶ 

ΧΟ. καὶ μὴν ᾿Ετεοκλῆς ἐς διαλλαγὰς ὅδε 

χωρεῖ" σὸν ἔργον, μῆτερ ᾿Ιοκάστη, λέγειν 
τοιούσδε μύϑους οἷς διαλλάξεις τέκνα. 440 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ. 

μῆτερ, πάρειμι' τὴν χάριν δὲ σοὶ διδοὺς 
ἦλθον. τί χρὴ δρᾶν; ἀρχέτω δέ τις λόγου᾽ 
ὡς ἀμφὶ τείχη καὶ ξυνωρίδας λόχων 

τάσσων ἐπέσχον πόλιν, ὅπως κλύοιμί σου 

κοινὰς βραβείας, αἷς ὑπόσπονδον μολεῖν 450 

τόνδ᾽ εἰσεδέξω τειχέων πείδσασά με. 
10. ἐπίσχες" οὔτοι τὸ ταχὺ τὴν δίκην ἔχει, 

βραδεῖς δὲ μῦϑοι πλεῖστον ἀνύουσιν σοφόν. 

σχάσον δὲ δεινὸν ὄμμα καὶ ϑυμοῦ πνοάς" 
οὐ γὰρ τὸ λαιμότμητον εἰσορᾷς κάρα 45 

Γοργόνος, ἀδελφὸν δ᾽ εἰσορᾷς ἥκοντα σόν. 

σύ τ᾽ αὖ πρόσωπον πρὸς χασίγνητον στρέφε, 

Πολύνεικες᾽ ἐς γὰρ ταὐτὸν ὄμμασιν βλέπων 

λέξεις τ᾽ ἄμεινον τοῦδέ τ᾽’ ἐνδέξῃ λόγους. 
παραινέσαι δὲ σφῶν τι βούλομαι σοφόν" 460 

ὅταν φίλος τις ἀνδρὶ ϑυμωϑεὶς φίλῳ 
ἐς ἕν συνελθὼν Ὄμματ᾽ ὄμμασιν διδῷ, 
ἐφ᾽ οἷσιν ἥκει, ταῦτα χρὴ μόνον σκοπεῖν, 

κακῶν δὲ τῶν πρὶν μηδενὸς μνείαν ἔχειν. 

λόγος μὲν οὖν σὸς πρόσϑε, Πολύνεικες τέκνον. 40 

σὺ γὰρ στράτευμα “αναϊδῶν ἥκεις ἄγων, 

ἄδικα πεπονθώς, ὡς σὺ φής" κριτὴς δέ τις 

ϑεῶν γένοιτο καὶ διαλλακτὴς κακῶν. 

444 χωρεῖ γρ. ἥκει 4, ἥκει 6, χωρεῖ γΥ] μῆτερ ἔργον Β΄ | ἰοκάστῃ 
8 441] χρῇ Α | δὴ τίς Εἰ | τὶ Α σ ϑαρουβοῦ. 45 448 5α. καὶ 
ξυνωρίδας λόχων (λοχῶν ' οοΥΥ. Ὁ) τάσσων ἐπέσχον πόλιν (πόλιν οτη. .1)) 
ὕπως] ἴοτὺ. καὶ πύλας ξυνωρίδας τάσσων λόχων ἐπέσχον ὡς 450 5α. 
ΒΊΙΒΌΘΟΥΙ 401 τὸν δ᾽ ὶ τόνδ᾽ ὃ | σπείσασα Οἱ 452 ἐπέσχες 5οτιρῦο 
ἵὕ ΒΌΡΟΙ ἑἐ 4 οὔτι αὶ 458 μύϑοι 4 | ἀνύουσι α Β δι, ἀνύτουσιν Μαΐ- 
{Ππ186 400 Γοργοῦς δ Δ]ΟΚΘηδου | δ᾽ οἵη. ὦ Εἰ 481 στρέφε γρ. ν»ϑπὶ 
τρέπε Α΄α 408 ὄμμασιν α, ὄμμασι γΥ' 489 λόγοις Β', λόγον αὶ 
400 σφῶνν 45. 1}1,, σφῶν Ο' οὖ Βαρθοιβου. ὃ ὦ 402 συνελϑόντ᾽ 4 
συνελλ)ὼν 43, ξυνελϑὼν (αἰ | ὄμμασι 1 408 ἥκειν ΒΒ ΘΟΥΥ. ὁ 404. 
μηδαμῶς 5'΄ ενὸς ΒΌΡΘΙ ἁμῶς 501. ὦ 4θρῦ πρόσϑεν 5 401 φῆς 4 
408 κακῶν] τέμνων Ἐ', ῬΟΙ]6 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ ἜΜ, 

ΠΟ. ἁπλοῦς ὁ μῦϑος τῆς ἀληϑείας ἔφυ, 

ι κοὐ ποικίλων δεῖ τἄνδιχ᾽ ἑρμηνευμάτων᾽ 410 
ἔχει γὰρ αὐτὰ καιρόν" ὃ δ᾽ ἄδικος λόγος 
νοσῶν ἐν αὑτῷ φαρμάκων δεῖται σοφῶν. 

! ἐγὼ δὲ πατρὸς δωμάτων προυσκεψάμην᾽ 
τοὐμόν τὲ καὶ τοῦδ᾽ ἐκφυγεῖν χρήξζων ἀράς, 

᾿ ἃς Οἰδίπους ἐφϑέγξατ᾽ εἰς ἡμᾶς ποτε, 4τῦ 
ι ἐξῆλθον ἔξω τῆσδ᾽ ἑκὼν αὐτὸς χϑονός, 

δοὺς τῷδ᾽ ἀνάσσειν πατρίδος ἐνιαυτοῦ κύκλον, 

' ὥστ᾽ αὐτὸς ἄρχειν αὖϑις ἀνὰ μέρος λαβὼν 
καὶ μὴ δι ἔχϑρας τῷδε καὶ φόνου μολὼν 
κακόν τι δρᾶσαι καὶ παϑεῖν, ἃ γίγνεται. 480 

ὃ δ᾽ αἰνέσας ταῦϑ᾽ δρκίους τε δοὺς ϑεούς, 

ἔδρασεν οὐδὲν ὧν ὑπέσχετ᾽, ἀλλ᾽ ἔχει 
τυραννίδ᾽ αὐτὸς καὶ δόμων ἐμὸν μέρος. 

καὶ νῦν ἕτοιμός εἰμι τἀμαυτοῦ λαβὼν 

στρατὸν μὲν ἔξω τῆσδ᾽ ἀποστεῖλαι χϑονός, 488 
οἰκεῖν δὲ τὸν ἐμὸν οἶκον ἀνὰ μέρος λαβὼν 
καὶ τῷδ᾽ ἀφεῖναι τὸν ἴσον αὖϑις αὖ χρόνον, 
καὶ μήτε πορϑεῖν πατρίδα μήτε προσφέρειν 
πύργοισι πηχτῶν κλιμάκων προσαμβάσεις, 

ἃ μὴ κυρήσας τῆς δίκης πειράσομαι 490 

δρᾶν. μάρτυρας δὲ τῶνδε δαίμονας καλῶ, 
ὡς πάντα πράσσων σὺν δίκῃ, δίκης ἄτερ 

ἀποστεροῦμαι πατρίδος ἀνοσιώτατα. 

ταῦτ᾽ αὔϑ'᾽ ἕκαστα, μῆτερ, οὐχὶ περιπλοκὰς 

409 ἁπλοὺς Α 410 ποικίλλων Β' δεῖ τ᾽ ἄνδιχ᾽ 48 412 
αὐτῷ Α8 δ' 414- -ἼὯἀτὸ βυβρϑοῦϊ (47 ἀδιηπεὺ Νϑαοκ, 416 ἀο]οαῦ 
οἴη Ἠδυίαηρ, αο]οὺ Ῥα]6Υ) 418 ἴοτῦ. ἀρχὴν .. λαβεῖν 419 5α. 
Βαβροοῦϊ (480 ἀο]οὺ Νϑδιοκ) 419 φόνου γρ. καὶ φϑόνου 4. φόνων 
ἘΠῚ μολεῖν ἀο]οῦο νοῦϑὰ φργόχίσηο ΠΙηαουῖ 480 γίνεται 485 481 
[00 τάδ᾽ 6 488 ἐμὸν υοά οϑῦ 1ῃ τθ0. ΠΌτο Ἰθσθθοῦ βομο]δβίϑ 
αἱ δαπούεῦ: γράφεται καὶ δόμων ἐμῶν μέρος] ἐμῶν Οὐ 484 ἔτοιμός 
οὖ τὰἀμάἀυτοῦ 4 481 ἐφεῖναι 1. ἨοΙ]απα [ ἶσον 4} | αὖτις Β ] αὖ 
ΟἿ. 1Ὀγϊ, 844. οοΙγθούου οοα]οὶβ Κιμρίαηι (ΤΥΙΟΙ] 1118) 488 μήτε 5 
Ι (τὶ ΒΌΡΘΙ τὲ 807. ἢ, μὴκένι Α΄, μήτε τὸ 43α.8.Ὲ 489 προσἀμβάσεις 
᾿Α., πρὸς ἀμβάσεις α Ε'. προσβάσεις Β γρ. ἀναβάσεις ΒΌΡΘΙΒΟΙ. ὃ πρὸς 
᾿ἐμβάσεις τα. τθο. 490 ἃ ἃ Α οὗ 45 492 ὡς 43. 5. καὶ (οοτηροη- 
αἴο 501.) 48} πράττων αἱ 494 αὔϑ᾽ ἕκαστα Κ΄, αὐϑ' ἕκαστα 4, αὐὖὐϑ' 
᾿ἕχαστα α, αὐθέκαστα 5, οὖν 9᾽ ἕχαστα Β : 



οΩ ΕΥΡΙΠΙΔΟῪ 

λόγων ἀϑροοίσας εἶπον, ἀλλὰ καὶ σοφοῖς 49 
καὶ τοῖσι φαύλοις ἔνδιχ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. Ἶ 

ΧΟ. ἐμοὶ μέν, εἰ καὶ μὴ καϑ'᾽ Ἑλλήνων χϑόνα ᾿ 

τεϑράμμεϑ᾽., ἀλλ᾽ οὖν ξυνετά μοι δοκεῖς λέγειν. | 
ΕΤ. εἰ πᾶσι ταὐτὸν καλὸν ἔφυ σοφόν ϑ9᾽ ἅμα, 

οὐκ ἦν ἂν ἀμφίλεκτος ἀνθρώποις ἔρις" 500 
ὍΝ ᾿ νῦν δ᾽ οὔϑ᾽ ὅμοιον οὐδὲν οὔτ᾽ ἴσον βροτοῖς. 

πλὴν ὀνόμασιν, τὸ δ᾽ ἔργον οὐκ ἔστιν τόδε. 

ἐγὼ γὰρ οὐδέν, μῆτερ, ἀποκρύψας ἐρῶ" 

ἄστρων ἂν ἔλθοιμ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 

καὶ γῆς ἔνερϑεν δυνατὸς ὧν δρᾶσαι τάδε, ὅ0ὅ. 

τὴν ϑεῶν μεγίστην ὥστ᾽ ἔχειν τυραννίδα. 

τοῦτ᾽ οὖν τὸ χρηστόν, μῆτερ, οὐχὶ βούλομαι ᾿ 
ἄλλῳ παρεῖναι μᾶλλον ἢ σῴξειν ἐμοί" 
ἀνανδρία γάρ, τὸ πλέον ὅστις ἀπολέσας ; 

τοὔλασσον ἔλαβε. πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αἰσχύνομαι, δὅ10 
ἐλϑόντα σὺν ὅπλοις τόνδε καὶ πορϑοῦντα γῆν 
τυχεῖν ἃ χρῃξεν᾽ ταῖς γὰρ ἂν Θήβαις τόδε 

γένοιτ᾽ ὄνειδος, εἰ Μυκηναίου δορὸς 

φόβῳ παρείην σκῆπτρα τἀμὰ τῷδ᾽ ἔχειν. 

χρῆν δ᾽ αὐτὸν οὐχ ὅπλοισι τὰς διαλλαγάς, δ1ὅ 
μῆτερ, ποιεῖσθαι" πᾶν γὰρ ἐξαιρεῖ λόγος 

ὃ καὶ σίδηρος πολεμίων δράσειεν ἄν. 

ἀλλ᾽, εἰ μὲν ἄλλως τήνδε γῆν οἰκεῖν ϑέλει, 

ἔξεστ᾽᾽ ἐκεῖνο δ᾽ οὐχ ἕκὼν μεϑήσομαι. 

[ἄῤχειν παρόν μοι, τῷδε δουλεύσω ποτέ,] 5620 

4960 καὶ ΟΧ ἐν ΟΟΥΥ. {|| δόκει Β' δοκεῖ ὃ 4917 καὶ οτ. ἢ, 498 
τεϑράμεϑ᾽ 48 499 ταὐτὸν ἴῃ τθ0. Ἰ1Ὀτῖ5, ταὐτὸ ΟΘ δὅ00 ἀναμφί- 
λευτος 4, ἀναφίλεατος Βι, ἀμφίλεντος (οτη. ἂν) Ο᾽ ὅ01 νῦν 9᾽ ὅμοιον 
ΕΗ 1 ἶσον Α8Β ὅ02 ὀνόμασιν) Ῥοβοῃ, ὀνομάσαι Ἰ1Ὀγὶ [| ἔστι Β6 
ὕ08. οὐδὲ γὰρ οὐδὲν ΚΠ ὅ04 ἄστρων ἀνέλϑοιμ᾽ 4 Β | ἡλίου οὐϊατα 
ΡΙαῦ. ἄθ6 ἔγαῦ. ἅἴὰ. ρ. 4814, αἰϑέρος δον. 417, 8 | ἀντολὰς α1,, ἀνα- 
τολὰς γ᾽ [ ἡλίου τ᾽ ἀναπτυχὰς ϑομοθπθ, ἔογτὑύ. οὐρανοῦ πρὸς ἀντολὰῤΓ 
δ0ὅ ἔνερϑεν δ΄, ἔνερϑε Ο δρᾶσαι 4(Β ὄδ0θ τὴν] τὴν τῶν Β, τῶν 1] 
ὥστ᾽] ὥτ᾽ Α σ᾽ ϑυροήβου. 43, ὡς Εὶ δ0 7. Ζὸ ὁ ΓΒ ὅ09 ἀναν- 
δρίᾳ Β] τὸ πλεῖστον Εἰ ] ὕστις τὸ πλέον 1, ἀπωλέσας 41, 612 ταῖρ] 
καὶ ἩΘΥΙΠΔ ΠΗ 18 δουρὸς ὦ ὅ14 σκήπτρα 4 ὅ16 ἐξαιρεῖ 8, 
ἐξαίρει Α 1) 5, ἐξαίρεϊ α, ἐξαρκεῖ 666] ὅ18 ϑέλη Β 619 ἐκείνου 
γ Δ]ΟΚΘΉ Δ ΟΥ ὅ20 δουλεῦσαι {7} νογβιη ἀο] ονὺ ΚΙ ο 
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πρὸς ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, ἰτω δὲ φάσγανα, 
ξεύγνυσϑε δ᾽ ἵππους, πεδία πίμπλαϑ᾽ ἁρμάτων, 

ὡς οὐ παρήσω τῷδ᾽ ἐμὴν τυραννίδα. 
εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρή, τυραννίδος πέρι 

Ϊ κάλλιστον ἀδικεῖν, τἄλλα δ᾽ εὐσεβεῖν χρεών. 9 

ΧΟ. οὐκ εὖ λέγειν χρὴ μὴ ᾽πὶ τοῖς ἔργοις καλοῖς" 
οὐ γὰρ καλὸν τοῦτ᾽, ἀλλὰ τῇ δίκῃ πικρόν. 

[1ΙΟ0. ὦ τέκνον, οὐχ ἅπαντα τῷ γήρα κακά, 
᾿Ετεόκλεες, πρόσεστιν" ἀλλ᾽ ἡμπειρία 
ἔχει τι λέξαι τῶν νέων σοφώτερον. ὅ80 
τί τῆς κακίστης δαιμόνων ἐφίεσαι 

φιλοτιμίας, παῖ; μὴ σύ γ᾽" ἄδικος ἡ ϑεός" 

πολλοὺς δ᾽ ἐς οἴκους καὶ πόλεις εὐδαίμονας 

ἐσῆλϑε κἀξῆλϑ'᾽ ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῶν χρωμένων" 
ἐφ᾽ ἧ σὺ μαίνῃ. κεῖνο κάλλιον, τέκνον, 
ἰσότητα τιμᾶν. ἣ φίλους ἀεὶ φίλοις 

πόλεις τε πόλεσι συμμάχους τὲ συμμάχοις 

συνδεῖ᾽ τὸ γὰρ ἴσον νόμιμον ἀνθρώποις ἔφυ. 

τῷ πλέονι δ᾽ αἰεὶ πολέμιον καϑίσταται 
τοὔλασσον ἐχϑρᾶς 8ϑ᾽ ἡμέρας κατάρχεται. 40 

σι ῷ9 σι 

καὶ γὰρ μέτρ᾽ ἀνθρώποισι καὶ μέρη σταϑμῶν 

ἰσότης ἔταξε κἀριϑμὸν διώρισε, 
νυκτός τ᾽ ἀφεγγὲς βλέφαρον ἡλίου τε φῶς 

ἴσον βαδίζει τὸν ἐνιαύσιον κύκλον, 

ὅ21 τοῦτ᾽ Β αὖ 5ιρ6: οὔ 501. ὃ [ δὲ οἵη. Ε΄ [ φάσγανον 58... 22 ξεύ- 
γνυσϑ᾽ ἵππους 4 Ε΄ | πίμπλασϑ᾽ Ηὶ ὅ28 μεϑήσω 6 δ2ὅ τὰ δ᾽ 
ΝΡ Ν᾿, τἄλλα δ᾽ 1, ὅ206 μήπι 4 μὴπι 453 μὴ καλοῖς ἔργοις ἔπι 
Ἠδυσοτᾶθη ὅδ: τοῦτ᾽] τόδ᾽ Εἰ οὐ Ἰοδηπθθ Πδτηδβο. ροβὺ ϑύο!. ΕἸ0]. 
Οαϊβέ. νυ. 117, 29 | πικρόν] βαρύ 1ο. Ῥδτηδ8ο. ὕ29 ἐτέοκλες α' ε διηΐθ 
ἐς ᾿πβοσαϊὺ 4 | ἡ ̓ ᾽μπειρία 4 ΕΒ, γράφεται καὶ πρὸς δοτικήν, ἵν᾽ ἢ" τῇ 
ἰγὰρ ἐμπειρίᾳ τὸ γῆρας ἔχει τι λέξαι σοφώτερον 55Π01. 681 λέξαι] δεῖξαι 
θίορ. ἢ. 1158. 1 82 σὺ γ᾽ Α σύ γ᾽ Α45 582.---ὅ84 οἸαῦθα]86 γοτ- 
ἰβαυστη -ός -ας -ων ἴδια ποὸπ οχίαηῦ ἴῃ Β ὅ82 φιλοτιμίας] πλεονεξίας 
Ῥῖο ΟἾγγ5. 17 ρ. 2495 ὅ88 ἔοχί. πολλῶν δ8ῦ κεῖνο... τέκνον] 
τοῦτο κάλλιστον βροτοῖς ΠΟ ΟἸγγ5. ὅ806 ἢ πιαῦ. ῃ ἣ 48 ὄὅ87 ξυμ- 
ὠάχους τε ξυμμάχοις 48 ὕ88 ἶσον Β] νόμιμον] μόνιμον οχ Ρ]αΐ. 
(46 ταῦ. διη. Ὁ. 4845 καλὴν κρηπῖδα καὶ μόνιμον ὁμονοίας, αἱ ἸοσὰΒ 
τοίδγαϊυν δ ΠῸ5 Υ. γϑύβαβ ΕαυρΙ 15 10. ρ. 4814. δ] δὔοβ, δἱτοῖῦ γ8]οΚκ6- 
ΠΘΘΙ, οὗν. 5680]. βέβαιον ν6] ἀσφαλὲς καὶ βέβαιον ὅ89 πλείονι 8' | 
“ἀεὶ 6΄, αἰεὶ γ ὅ40 9] δ΄ 6 |, κατέρχεται Εἰ ὅ41 γὰρ οἴη. 1), 
ὍΔ42 χαὶ ἀριϑμὸν 1, διώρισεν Αασ' 48 ἀφεγγὴς ΚΕ ῦ44 ἶσον Β 
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κοὐδέτερον αὐτῶν φϑόνον ἔχει νικώμενον. ρ4Ὁ 

εἶθ᾽ ἥλιος μὲν νύξ τε δουλεύει βροτοῖς, 
σὺ δ᾽ οὐκ ἀνέξῃ δωμάτων ἔχων ἴσον 

καὶ τῷδ᾽ ἀπονέμειν; κἄτα ποῦ ᾽στιν ἡ δίκη; 

τί τὴν τυραννίδ᾽, ἀδικίαν εὐδαίμονα, 

τιμᾷς ὑπέρφευ καὶ μέγ᾽ ἥγησαι τόδε, δῦ0 
περιβλέπεσϑαι τίμιον; κενὸν μὲν οὖν. 
ἢ πολλὰ μοχϑεῖν πόλλ᾽ ἔχων ἐν δώμασι 

βούλει; τί δ᾽ ἔστι τὸ πλέον; ὄνομ᾽ ἔχει μόνον᾽ 

ἐπεὶ τά γ᾽ ἀρκοῦνϑ᾽ ἱκανὰ τοῖς γε σώφροσιν. 
οὔτοι τὰ χρήματ᾽ ἴδια κέκτηνται βροτοί, δδῦ 
τὰ τῶν ϑεῶν δ᾽ ἔχοντες ἐπιμελούμεϑα᾽ 

ὅταν δὲ χρήξζωσ᾽, αὔτ᾽ ἀφαιροῦντάι πάλιν. 
[ὁ δ᾽ ὄλβος οὐ βέβαιος, ἀλλ᾽ ἐφήμερος.] 

ἄγ᾽. ἤν σ᾽ ἔρωμαι δύο λόγω προϑεῖσ᾽ ἅμα, 
πότερα τυραννεῖν ἢ πόλιν σῴζειν ϑέλεις, ὅθ0 
ἐρεῖς τυραννεῖν; ἣν δὲ νικήσῃ σ᾽ ὅδε 
᾿4ργεῖά τ’ ἔγχη δόρυ τὸ Καδμείων ἕλῃ, 
ὔὕψει δαμασϑὲν ἄστυ Θηβαῖον τόδε, 
ὔὕψει δὲ πολλὰς αἰχμαλωτίδας κόρας 

δ4δ κοὐ δι᾿ ἕτερον ΒΒ, κοὐδ᾽ ἕτερον (ἡ | αὐτοῖν 6 | ἔχει φϑόνον ἢ 
ὅ46 βροτοῖς) μέτροις ὟΥ̓͂6Ι], οἷν. 5080]. εἶτα ὃ ἥλιος μὲν καὶ ἡ νὺξ τῷ 

ἴσῳ δουλεύουσι κτὲ., 56 δύγα 1415 Οοτα]οὶ Ἰοθο ἴπ ἔταρ. 46 Κο. εἶϑ᾽ 
ἥλιος μὲν πείϑεται τοῖς παιδίοις, ὅταν λέγωσιν" ἔξεχ᾽, ὦ φίλ᾽ ἥλιε νεγθὰ 
δουλεύει βροτοῖς ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΙ ἀ641556. ταοπα]ὺ  ΔΙΟΚΘΉΒΟΥ. ὅ41 ἶσον 
4.8 ὅ47 5ᾳ. ἔχων ἴσον: ἐὰν γράφηται ἔχειν, καὶ ἀπονέμειν, ἐὰν δὲ 
ἔχων, καὶ ἀπονέμων 5080]. ὅ48 ἀπονέμειν α΄, ἀπονέμων Εἰ, ἀπο- 
νεῖμαι 1. | ποὔστιν 4 | νογϑαια ἀρ]οὺ βομοθηθ (646 5αᾳ. αἴεοναηῦ ΕαΒΘΡ, 
ῬΙΔΘΡ. νυν. ΥἹ ρ. 269 οὖ Τπθοαογοίαβ ΓΝ ρ. 804 οὔγϊθθο ἤἢοΟ νϑυϑ) 
ὕ49 [οτὺ. ἀδικίας γε μητέρα, οἷν. ὈΙοηγ5. ἔτο. 4 Ρ. 194 Ν. ἡ γὰρ τυ: 
ραννὶς ἀδικίας μήτηρ ἔφυ, αὶ νοΥβὰ5 Τοχύδϑθθ 6χ ποὺ Ιοοὸὺ βούαβ δϑὺ 
δῦ0 μέγα 4} ὅῦ2 μοχϑῶν 6 | ἐν δώμασι (δώμασιν 4)] εὐδαίμονα 
Νῶθοκ ὅδ8 ἐστὶ 4 (6 | ἔχει ογᾶδο ν ροϑῦ ἕν. 4 δ64 γε οτι. ϑ' (τοῖσι 
σώφροσιν ἴῃ Υ60. [10 1]5) ὅδῦ χρήμαϑ' ἴδια 4, (χορ ἴῃ τῶ. 50γ. ἢ) 
δὅρ δ᾽ οχι. 1, ὅδ᾽ ἀυτ᾽ Α4αΒὨ αὔτ᾽ 435 αὖτ᾽ αὐ ὲ 6 ὅδ8 απ611 
Βεαθθηὺ Ῥ]αῦ. οοη5. δᾷ ΑΡο]]. ρ. 1043. οὐ ϑαχύ. Ἐτωρ. δᾶν. τηϑίμ. ρ. ὅδγ) 
ΦΌΙοσωνιῦ Ὑ]ΟἸςθηδ θυ ῦ9 δύω α] λόγους, βοτρῦο ὦ 5ΌΡΘΕΙ οὐυς, Κ᾿] 
προσϑεῖσ᾽ Β.Ὶ11, ὅ00 σῴξειν)] ΚΙΤΟΠΠΟΗ͂, σώσειν 4, σῶσαι γ, οἷν. 
τα 188 02 ἀργεία Α | ἔγχει ΑἸ δόρυ τὸ] τόδε δόρυ [1 508 ϑη 

βαίων Β΄ 1, ϑηβαϊῶν ὦ ϑαροιβοι, α, ϑηβαΐωῶν σ δρ4 αἰχμαλώτι 
δας 5 
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βίᾳ πρὸς ἀνδρῶν πολεμίων πορϑουμένας. δθῦ 

ὀδυνηρὸς ἂρ᾽ ὁ πλοῦτος. ὃν ζητεῖς ἔχειν, 
γενήσεται Θήβαισι, φιλότιμος δὲ σύ. 

σοὶ μὲν τάδ᾽ αὐδῶ. σοὶ δέ, Πολύνεικες, λέγω" 
Ι ἀμαϑεῖς ἥδραστος χάριτας ἐς σ᾽ ἀνήψατο, 

ἀσύνετα δ᾽ ἦλϑες καὶ σὺ πορϑήσων πόλιν. ὅτο 
φέρ᾽, ἣν ἕλῃς γῆν τήνδ᾽, ὃ μὴ τύχοι ποτέ, 

πρὸς ϑεῶν, τρόπαια πῶς ἀναστήσεις ΖΙιί; 

β πῶς δ᾽ αὖ κατάρξῃ ϑυμάτων, ἑλὼν πάτραν, 

καὶ σκῦλα γράψεις πῶς ἐπ᾽ ᾿Ινάχου ῥοαῖς; 

Θήβας πυρώσας τάσδε Πολυνείκης ϑεοῖς ὅτῦ 

β ἀσπίδας ἔϑηκε; μήποτ᾽, ὦ τέκνον, κλέος 

τοιόνδε σοι γένοιϑ'᾽ ὑφ᾽ Ελλήνων λαβεῖν. 
ἣν δ᾽ αὖ κρατηϑῆς καὶ τὰ τοῦδ᾽ ὑπερδράμῃ. 
πῶς ΄άργος ἥξεις μυρίους λιπὼν νεκρούς; 

ἐρεῖ δὲ δή τις᾽ ὦ κακὰ μνηστεύματα ὕ80 
᾿ἄδραστε προσϑείς, διὰ μιᾶς νύμφης γάμον 

ἀπωλόμεσϑα. δύο κακὼ σπεύδεις, τέκνον, 

κείνων στέρεσϑαι τῶνδέ τ᾽ ἐν μέσῳ πεσεῖν. 
μέϑετον τὸ λίαν, μέϑετον᾽ ἀμαϑία δυοῖν, 

ἐς ταὔϑ᾽ ὅταν μόλητον, ἔχϑιστον κακόν. 8 
ΧΟ. ὦ ϑεοί, γένοισϑε τῶνδ᾽ ἀπότροποι κακῶν 

καὶ ξύμβασίν τιν᾽ Οἰδίπου τέκνοις δότε. 

ὅθ6 πορϑουμένας) ΒΌΡΘΙΒΟΥ. γρ. καὶ λεληϊσμένας Α, γρ. λεληϊσμέ- 

νας α ὅ06 ὀδυνηρὸς, ΒΌΡΘΥΒΟΙ. γρ. καὶ πονηρός 4, 50}0]. γράφεται 
αἱ δαπανηρός, ὅ ἐστιν ἐπιξήμιος [ ἀρ’ 1,, ἄρ᾽ γ ὅ017 ϑήβασι Α 

Ὅ09 εἶσ 4, εἰς σ᾽ 43 | ἀμείψατο Εἰ, ἀνήψατο γ7 ὅ711 ἣν Β ἣν ὃ 
Ἰτῆνδ᾽ Α Ι μὴ τύχοι, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. γρ. μὴ τύχη 4'Ἢ ὅ12 τροπαῖα 46 | ἀνα- 
στήσεις] ἄρα στήσεις Ῥογβοη [ “Ζ{} ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂, δή 4.8 γρ. δορὸς ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὕ, 
δορός «8 δ18 κατάρξεις ΕΟ | ἑλῶν Α | πάτραν] πόλιν ΕΗ 6 | νετ- 
ἘΝ . ἀοΙοῦ Ἠρυνοσγάρθῃ ὅ14 καὶ] κἀς ΝΔΙΟΚοηδου, ἴουὺ. κἀς σκῦλα 

ράψεις ποῖ᾽ | σκύλα 48 ὅτὔ πυρσώσας ΑΒ | τᾶσδε Α | ϑεοῖς οτη. [1, 
βουϊρίο 1ῃ τηϑΥσ', λείπ(ει), ει 4. ὦ ὅτ σοι οτὰ. {7 | γένοιϑ᾽ 6, γέ- 

γνοιτ᾿ ἂν γ, ἀπᾶθ γένοιτ᾽ ἀν᾽ “Ἕλληνας ΝἈΙΟΚΘΏΒΘΥ ὅ 18 Ἀρατηϑὴς “ΟῚ 
ὑπερδράμη σ᾽ (οἷν. 56}0].), ὑπεχδράμῃ γΥὶ (ὑπεκδράμοι ΒΒ οὐ ἴῃ ἡ ΟΟΥΥ. οὗ 
Ὧι ΒΌΡΘΙΒΟΥ. Ὁ ὅδ0 δή οῃ. 4 δι προσϑείς 4 σϑ' ἴῃ 8. τααὐ. 45| 
μὰς Αἱ οοὐΥ. 42 ὅ82 ἀπολλόμεσϑα Β᾽] δύω αΞἘ6' ] κακὰ Βὶ ὦ ΒΌΡΟΥ 

507. ὦ ὅ88 τῶνδ᾽ ἐν Βὶ τῶνδέ τ᾽ ἐν ὃ [ γοήϑατη ἀδ]οὺ Οοηγϑαῦ 
ὅϑ84 τὸ οἴη. Κ΄ [ἰ ἀμαϑία 488, ἀμαϑίαι Α". ὕδδ 15 βουιρύμβ ἴῃ 
Β (ῃ ἀαοθαβ 0118), ῬΥΟΥΘ Ἰοδὸ ΘΙδΒα5 [ ταὖϑ' ὦ (δοοοηύαπι γὙθβ01. οἷ), 
ταῦϑ᾽ γ᾽ ἔχϑιστον)] αἴσχιστον ΒΞ ὅδ81 τέκνοις τόδε Πὶ 
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ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥΎ 

μῆτερ, οὐ λόγων ἔϑ'᾽ ἁγών, ἀλλ᾽ ἀναλοῦται χρόνος 

οὖν μέσῳ μάτην, περαίνει δ᾽ οὐδὲν ἣ προϑυμία" 

οὐ γὰρ ἂν ξυμβαῖμεν ἄλλως ἢ ̓ πὶ τοῖς εἰρημένοις, δ90 
ὥστ᾽ ἐμὲ σκήπτρων κρατοῦντα τῆσδ᾽ ἄνακτ᾽ εἶναι 

χϑονός" 

τῶν μακρῶν δ᾽ ἀπαλλαγεῖσα νουϑετημάτων μ᾽ ἔα. 

4 

καὶ σὺ τῶνδ᾽ ἔξω κομίζου τειχέων ἢ κατϑανῆ. 

πρὸς τίνος; τίς ὧδ᾽ ἄτρωτος, ὅστις εἰς ἡμᾶς ξίφος 

φόνιον ἐμβαλὼν τὸν αὐτὸν οὐκ ἀποίδεται μόρον; δθῦ 

ἐγγύς, οὐ πρόσω βέβηκεν" ἐς χέρας λεύσσεις ἐμάς; 

εἰσορῶ" δειλὸν δ᾽ ὃ πλοῦτος καὶ φιλόψυχον κακόν. 

κᾷτα σὺν πολλοῖσιν ἦλϑες πρὸς τὸν οὐδὲν ἐς μάχην; 
ἀσφαλὴς γάρ ἐστ᾽ ἀμείνων ἢ ϑρασὺς στρατηλάτης. 
κομπὸς εἶ σπονδαῖς πεποιϑώς, αἵ σε σῴζουσιν ϑα- 

νεῖν. 6000 

καὶ σὲ δεύτερόν γ᾽ ἀπαιτῶ σκῆπτρα καὶ μέρος χϑονός. 
οὐκ ἀπαιτούμεσϑ᾽" ἐγὼ γὰρ τὸν ἐμὸν οἰκήσω δόμον. 
τοῦ μέρους ἔχων τὸ πλεῖον; ΕἼΤ. φήμ᾽ ̓  ἀπαλλάσσου 

ν ᾿ δὲ γῆς. : 
ὦ ϑεῶν βωμοὶ πατρῴων, ΕΤ. οἣς σὺ πορϑήσων πάρει. 

κλύετέ μου. ΕἼΤ. τίς δ᾽ ἂν ἔηε σου πατρίδ᾽ ἐπε- 

στρατευμένου:; 

καὶ ϑεῶν τῶν λευκοπώλων δώμαϑ'᾽, ΕΤ. οἱ ΡΟΣ δε. 

ἐξελαυνόμεσϑα πατρίδος. ΕἼΤ. καὶ γὰρ ἦλϑες ἐξελῶν. 

ὕδ88 ἔϑ᾽ ἁγών] Οδπῃίοι ἔστ (ἐστ᾽ 4) ἀγών 111} ἀναλοῦται] γ δ] οῖκο- 
ὭΔΘΥ, ἀνάλωται ἸἰΌΥ] ὅ89 ὀῤμμέσω 4, ὀῤμμέσωι α, οὐμ μέσω 

κατϑανεῖν Ο' ὅ9ά τίς δ᾽ 4 ὅδ᾽ 6, ὧδ᾽ Π, 868 ὦ τϑδογ. 1 οὖ δηΐθ 
Ο Υὰϑ3.., Ταῦ δ᾽ ὧδ᾽ ν6ὶ δ᾽ ὅδ᾽ ὅθ96 οὗ 4488 οὔ ὃ | βέβηκεν] Ἡφαΐα 
(βεβήκἐς Μύυβρτανθ), βέβηκας [101] | χέρας ἴῃ γ60. ΠΡ Υ15, χεῖρας Ο' |͵ λεύσεις 
Ἢ ὅ917 δεινὸν 4 α δειλὸν 45 α ὅ98 σὺν πρλλοδονε γρ. σὺν ὅπλοις 
ΒΕ ΘΥΒΟΥ, ἢ | ἐς 16 Ἰ1ΌΥῚ] οχοθρίο ΠΤ δὺ9 γὰρ ἔστ᾽ 485 600 κόμ- 
πος Β.11, πομπὸς ἢ, 5080]. γράφεται δὲ καὶ κομφός | πεπονθὼς ταυΐ. 
ἴῃ πεποιϑῶς Α | αἴ 4 | σώξουσι αΒ6 601 καί σε α΄ μέρος] 50 1083, 
μέρη 1101] 002 ἀπαιτούμεϑ'᾽ Β6' | γὰρ οη. 8 6008 μέρος 8 ΟΟΥ̓Τ. 
1.5 πλεῖον] Τοντῦ. μᾶσσον ] φημί 4α 86 | δὲ τῆσδε γῆς 1, 604 ὦ ϑεοὶ 
πατρῶοι 1] ] πατρῴων ἴῃ τθο. ΠΠΥἷβ, πατρῷοι Οϑ. θ0ὅ ἂν] αὖ Β᾽ 
ἐπεστραμένου Α οοτΥ. 43 006 δἰρνωνα Α8,, δωμάτων Β' (δώματα τῇ. 
ΓΘΟΘΉΙΒ51118) ΘΟΥ ἐξελαυνόμεϑα 17), ΠΥ ΈΕΎΣ (᾽ | πατρίδος ἐξελαυ-. 
νόμεσϑα ΒΙοιαλΠο]α | ἐξελών 4815 

Ἵ 

ὶ 

᾿ 

οὗμ ἈΕΡΕ ῦ, οὖν μέσω Πὶ ὅ90 ἐυμβονημον Β., ξυμβῶμεν 6 
91 ὥστέ μὲ ΒΕ | σκῆπτρα Εὶ ὅ92. μ᾽ ἔα οτη. 6 ὅ98 ἡ ΒΙ 
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[ πο. ἀδικίᾳ γ᾽, ὦ ϑεοί. ΕΤ. Μυκήναις, μὴ ᾽νϑάδ᾽ ἀνα- 
' Ξ κάλει ϑεούο. 

ΠΟ. ἀνόσιος πέφυκας, ΕἼ. ἀλλ᾽ οὐ πατρίδος, ὡς σύ, πολέμιος. 

͵, ΠΟ. ὅς μ’ ἄμοιρον ἐξελαύνεις. ΕἾ. καὶ κατακτενῶ γε 

Ι πρός: 610 

ΠΟ. ὦ οὐρον κλύεις ἃ ἘΠΕ θυ; ΕΤ. καὶ γὰρ οἷα δρᾶς κλύει. 

ΠΟ. καὶ σύ, μῆτερ; ΕΤ. οὐ ϑεμιτόν δοι μητρὸς ὀνομάξειν κάρα. 

ΠΟ. ὦ πόλις. ΕΤ. μολὼν ἐς 4ργος ἀνακάλει Δέρνης ὕδωρ. 

ΠΟ. εἶμι, μὴ πόνει" σὲ δ᾽ αἰνῶ, μῆτερ. ΕΤ. ἔξιϑι χϑονός. 

ΠΟ. ἔξιμεν᾽ πατέρα δέ μοι δὸς εἰσιδεῖν. ΕἾ. οὐκ ἂν 

τύχοις. 601 

β ΠΟ. ἀλλὰ παρϑένους ἀδελφάς. ΕΤ. οὐδὲ τάσδ᾽ ὄψει ποτέ. 

ΠΟ. ὦ κασίγνηται. ΕἼΤ. τί ταύτας ἀνακαλεῖς ἔχϑιστος ὥν; 

ΠΟ. μῆτερ, ἀλλά μοι σὺ χαῖρε. 10. χαρτὰ γοῦν πάσχω. 

τέκνον. 

ΠΟ. οὐκέτ᾽ εἰμὶ παῖς σός. 10. ἐς πόλλ᾽ ἀϑλία πέφυκ᾽ ἐγώ. 

ΠΟ. ὅδε γὰρ εἰς ἡμᾶς ὑβρίξει. ΕἼΤ. καὶ γὰρ ἀνθυβρίζομαι. 620 

ΠΟ. ποῦ ποτε στήσῃ πρὸ πύργων; ΕΤ. ὡς τί μ᾽ ἵστορεῖς 

τόδε; 

ΠΟ. ἀντιτάξομαι χτενῶν δε. ΕἼΤ. κἀμὲ τοῦδ᾽ ἔρως ἔχει. 
10. ὧὦ τάλαιν᾽ ἐγώ" τί δράδσετ᾽, ὦ τέκν᾽; ΠΟ. αὐτὸ σημανεῖ. 
10. πατρὸς οὐ φεύξεσϑ’ ᾿Ερινῦς;,; ΕἼ. ἐρρέτω πρόπας 

δόμος. 

ΠΟ. ὡς τάχ᾽ οὐκέϑ’ αἱματηρὸν τοὐμὸν ἀργήσει ξίφος. θϑῦ 

τὴν δὲ ϑρέψασάν μὲ γαῖαν καὶ ϑεοὺς μαρτύρομαι, 

608 γ᾽ ἴῃ 1101158 τ60., γ8 σῇ Οϑ, ἴον. ἀδικίᾳ σῇ, ϑεοί 610 κα- 
,ταχτανῶ αϑ'] γε] σε ΗΠ 611 οἷἀὐα 4 612 ἀϑέμιτόν σοι Βοίῃθ (οὐ 
ϑέμις σοι Ογοίϊυ5, οὔ σε ϑεμιτὸν Μυβρτδν6) 018 μολῶν 45 
μ- ἔξιμεν] Μυβρυᾶνθ, ἔξειμι 1011 [ δὸς ἰδεῖν ὦ [ τύχηις 510 αὖ ὁ 6Χ ἢ 
ΘΟΥΤΊΡΘΤΘ γ ] 1556 νἱαἀθαΐαν 4, τύχης α΄. 016 παρϑένους γ᾽ ΝΔΙΟΙΚΘΠδΘΥ 
᾿ς ΟΙἿΤ ροϑὺ 612 ἐγϑηβρομῖῦ βΟΠΟΘηΘ 618 ἀλλά μοι σὺ χαῖρε, μῆ- 
Ὰ Β,γ᾽ οἦ 4 619 πόλλ᾽ ἴῃ 11Ὀ115 τθο., πολά γ᾽ Α, πολλά γ᾽ γ᾽ 
620 εἰς οἵη. 7,, ἀπᾶθ ον. γὰρ ἡμᾶς ἐξυβρίξει που θοπάπτιῃ [| ὑμᾶς Α οἱ 
παυΐ. ἴῃ ἡμᾶς Ε 621 ΕΣ Β προ ὃ, πρὸ οἴῃ. ,, προ βαργα ᾿ΠΠΘΘΤῚ 
0. ἱἰ 622 χτενῶ Α͵ χτενών ΒΒ ΟΟΥΤ. Ὁ Ι χτανών τὲ [,) Ἀτενών σὲ 
1623 τέκν᾽ Ἐ], τέκνα γΥ] αὐτὸ Β΄, 568 Ροϑῦ ὁ Θύϑβϑύιῃ σ᾽ αὖ γἱᾶ. οὐ γρ. 
αὐτὸ ὙἘΕῚ ερς 624 ΕΙΣ 448, ἐριννῦς ΕΘ ΕΤ.] πολ Β...5, 
᾿ποΐδτῃ ΟΙΉ. 4, πολ δα. 45, αἀπδ τηϑπὰβ ἐτεὸ ροβϑὺ δόμος βουρϑι 
᾿θδὅ πολ οτη. 48 Ε1,, φυδθῆχιῦ 4530 | οὐκέτ᾽ Αα ] οὐκέϑ’ αἱ ἴῃ γ88. 
ἸΒ0Υ, ὃ 6026 πολ γιδθῆχιῦ ὁ [| γαῖαν] γρ. πάτραν ΒαρΥΆΒοΙ. 4α 

ἘΠαυῖρ᾽ 65, ῬΠΟΘΗΐ5586, 9 
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ὡς ἄτιμος οἰκτρὰ πάσχων ἐξελαύνομαι χϑονός, 

δοῦλος ὥς, ἀλλ᾽ οὐχὶ ταὐτοῦ πατρὸς Οἰδίπου γεγώς" 

κἄν τί σοι, πόλις, γένηται, μὴ ᾽μέ, τόνδε δ᾽ αἰτιῶ" 

οὐχ ἑκὼν γὰρ ἦλϑον, ἄκων δ᾽ ἐξελαύνομαι χϑονός. 680 
καὶ σύ, Φοῖβ᾽ ἄναξ ᾿Ζγυιεῦ, καὶ μέλαϑρα χαέρετε, 
ἥἡλικές ϑ᾽ οὑμοὶ ϑεῶν τε δεξίμηλ᾽ ἀγάλματα. 
οὐ γὰρ οἶδ᾽ εἴ μοι προσειπεῖν αὖϑις ἔσϑ᾽ ὑμᾶς ποτε" 
ἐλπίδες δ᾽ οὔπω καϑεύδουσ᾽, αἷς πέποιϑα σὺν ϑεοῖς 

τόνδ᾽ ἀποχτείνας κρατήσειν τῆσδε Θηβαίας χϑονός. 038 

ΕἼΤ. ἔξιϑ᾽ ἐκ χώρας ἀληϑῶς δ᾽ ὄνομα Πολυνείκη πατὴρ 
ἔϑετό σοι ϑεία προνοία νεικέων ἐπώνυμον. 

ΧΟ. Κάδμος ἔμολε τάνδε γᾶν 5 ΤΌΡΗ. 

Τύριος, ᾧ τετρασκελὲς 
μόσχος ἀδάματος πέσημα 640. 

δώιε τελεσφόρον διδοῦσα 

χρησμόν, οὗ κατοικίσαι 
πεδία νιν τὸ ϑέσφατον 
πυροφόρ᾽ ᾿Δόνων ἔχρη, 
καλλιπόταμος ὕδατος ἵνα τε θ4ὅ 

νοτὶς ἐπέρχεται γυίας 

Ζίρκας χλοηφόρους 

καὶ βαϑυσπόρους γύας, 

Βρόμιον ἔνϑα τέκετο μάτηρ 

028 Οἰδίπου οτι. Ο' | γεγώς ΒΗ μολὼν γρ. Βύργαβου. ὃ, μολών 4α 
γεγώς βαρταβοι. α 029 μή μὲ αΒ 8] τόνδε δ᾽ αἰτιῶ α Ε,, τόνδ᾽ 
αἰτιῶ ΑΒϑ58. 0680 ἄκον 4 οὁογ. 45 | νϑύϑυτῃ ἀο]οὺ ὙΙΟΚΘΉΘΟΥ 
6381 ἀγυεῦ 4 682 τ᾽ οὐμοὶ οχ ϑ'᾽ οὑμοὶ οοΥγν. αἢ τε οἴη. αὶ 688 αὖϑις. 
οἵη. (ὁ 084 αἵ οοΥΥ. ἴπ αἷς 4 686 ἔξιϑ᾽ ἐκ ἴῃ τϑο. 110τιβ, ἔξιϑι 
Οϑ' | ἀλληϑῶς Α | πολυνείκην 1101] (ὁΧ πολυνείκης ΟΟΥΥ. 4) θ87 5080]. α΄ 
ὄνομα νεικέων φερώνυμον τουτέστιν ἀπὸ τῶν νεικέων τὴν ἐπωνυμίαν 
λαβόν, απᾶθ φερώνυμον ΚΙτομΒο 6038 χᾶδμος Α 689 54ᾳ. τετρα- 
σκξλὲς ος ἀδάματος] ΒΟΙΡΚ, τετρασκελὴς.. . ἀδάμαστον Ἰ1ΌΥ1 οὐ 5080]. 
041 ὃδῖκε 11, 042 χρηισμόν οὗ ΑΙ! κατοικίσαι 6Χ 85608}0]. ἐν ἐνίοις τῶν 
ὑπομνημάτων ἀντὶ τοῦ οὗ κατῴκισε κατοικίσαι ὙΙΟΚΟμδ ΘΙ, κατῴκισεν 
Δα, κατώκισεν , κατῴκισε 115. ἀντὶ κτῆσαι (1. 6. κτίσαι) ΒΌΡΘΥΒΟΣ, 1 

648 νιν] μιν Μπθρτανδ, μὲν Ἰ1ΌΥῚ οὐ 5010]. 644 πυροφόρ᾽ ᾿Δόνων] 
γ ΔἸοκθηδου, πυροφόρα δόμων Ἰῖρτηὶ οὖ 560}0]. [ ἔχρη] Ηοηαδηπ, ἔχρησεν 
ν6] ἔχρησε 1011 4 ἵνα τε] ἴογῦ. ἔνϑα 6046 γυίας] γαίας 5, γᾶς Ὁ, 
γύας Να]οϊζοηδου, ῥυτᾶς Ἡργπδηπ 048 βαϑυσπόρου [7,] γύας] γυΐας 
ΠΥ 049 τέτοκε 1, μάτηρ Βοη!ρύο ἢ ΒΌΡΟΥ ά 4 

νῶν “ὦ. 

δ. Θῳω δα ΝΥ ΝΥ ΠΝ ΝΠ ΝΝΝενννννννν μνμμννιυ αὐ δνννν. Ὁ... .. ’ῳ..... 

ᾳ 
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᾿ Ζιὸς γάμοισι., 6060 

, κισσὸς ὃν περιστεφὴς 

| ἕλικος εὐϑυὺς ἔτι βρέφος 

χλοηφόροιδσιν ἔρνεσιν 

Ι κατασκίοισιν ὀλβίδσας ἐνώτισεν, 

Βάκχιον χόρευμα παρϑένοισι Θηβαίαισι θδδ 

καὶ γυναιξὶν εὐίοις. 

ἔνϑα φόνιος ἦν δράκων ΦΉ ]ϑύγ. 
Ἴἄρεος ὠμόφρων φύλαξ 

νάματ᾽ ἔνυδρα καὶ δέεϑρα 

| χλοερὰ δεργμάτων κόραισι 660 

πολυπλάνοις ἐπισκοπῶν" 

ὃν ἐπὶ χέρνιβας μολὼν 

' Κάδμος Ὄλεσε μαρμάρῳ, 

κρᾶτα φόνιον ὀλεσίϑηρος 

Ι ὠλένας δικὼν βολαῖς, θ0ὅ 

δίας ἀμάτορος 
Παλλάδος φραδαῖσι 

γαπετεῖς δικὼν ὀδόντας 

ἐς βαϑυσπόρους γύας" 

ἔνϑεν ἐξανῆκε γᾶ 610 

πάνοπλον ὄψιν ὑπὲρ ἄκρων 
ὅρων χϑονός" σιδαρόφρων 

δέ νιν φόνος πάλιν ξυνῆψε γᾷ φίλα. 

; 

| 660 ἴογτύ. (ἀστραπᾷ» Διὸς γάμοις (γάμοις Βτυπο]Ὸ 062 ἕλικος] 
᾿Ηδιτηδηη, ἐλικτὸς γ6] ἑλικτὸς Π1ὈΥἸ [ἔτι βρέφος εὐθὺς Ο θὅ8 χλοη- 
᾿ φύροις Πὶ Ἰ ἔρνεσι 4 Β΄1,. ἕρνεσι α 064 ἐνώτισε 44 Β.}1, θδδ Βακχ- 
᾿Ζιον)] ὙΔΙΟΚοηδου, βαλῆεῖον ΠΌΥῚ (βαχεῖον 1, βακλχχεῖον [δ ,ϑηβαίοισι Η 

6056 εὐίαις 1 Ὑ60. 10115 τοῦθ αὖ νΙαοίατ θὅ7 φόνιος τασῦ. 1η 

᾿φοίνιος Α |ἦν οκι. ΚΕαὶ 68 ἄρεως 4α, ἄρξεος γ] ὁμόφρων Β' ὁοΥν. ὃ, 
ὠμόφρον 1, 662 χερνίβας μολῶν Β ἀρῶν Ὁ) . 6068 ὄλεσε! πο 
ἢ δὲν γ6] ὥλεσε Ἰ1ΌΤῚ 004 κράτα Β6 θ6ὅ ὠλένας α΄, ὠλένης 11, 
᾿ὠλέναις 48 Ηὶ 666 δίας δ᾽ Βγύποκ (δίας τ᾽ Πδπομθηβύθιη) | ἀμή- 

Ι τορος [1 601 φραδαῖσιν Α4α,  ἴοτί. {ϑεᾶς) φραδαῖσι Παλλάδος 
᾿(φραϑδαῖσι Παλλάδος ἨἩδηυτηδημη) ν6] Παλλάδος {ϑεᾶς φραδαῖς (φραδαῖς 

θά. ΚΙΩΡΊ) 008 ἔδικεν Βαποποηβίθίη, ἔχκρυψ᾽ ΒΟΘΌμαναῤ, ἔοσῦ, 
᾿ἐνῆκ᾽ 6609 γύας] ν᾽ ΔΙοΙκομδου, γυίας 1100] 610 ἔνϑεν δ᾽ ΑΕ 
τῶ ὅρων αΒΙ6᾽, ὀρῶν ὕ, ᾽όρων ΠΕ, ορῶν 4, ὅρων 7ΠΙ 678 φόνος φίλα 
᾿ξυνῆψε γᾶ (οτι. πάλιν) Θ΄ | πᾶλιν Α | γᾷ φίλᾳ] οοττοοίοΥ οοά. ΚΙΠΡΊΔΗΙ 
᾿{(Τ ὙΠΟ] Τπϊπ5), φίλα γᾷ 110], γᾷ τροφῷ ϑομνογαῦ 

3 τὰς 
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αἵματος δ᾽ ἔδευσε γαῖαν, ἅ νιν εὐηλίοισι 

δεῖξεν αἰϑέρος πνοαῖς. ὁτῦ 

Ἁ , οι ᾿ ᾿ 

καὶ σέ, τὸν προμάτορος ᾿ 

Ἰοῦς ποτ᾽ ἔκγονον ' 

Ἔπαφον, ὦ Διὸς γένεϑλον, ὶ 
ἐκάλεσ᾽ ἐκάλεσα βαρβάρῳ βοᾷ, 

ἰώ, βαρβάροις λιταῖς, 080 

βᾶϑι βᾶϑι τάνδε γᾶν᾽ 

σοί νιν ἔκγονοι χτίσαν 

καὶ διώνυμοι ϑεαί, 

Περσέφασσα καὶ φίλα 

ΖΙαμάτηρ ϑεά, ᾿ 08 

πάντων ἄνασσα, πάντων δὲ Γᾶ τροφός, , 

ἐκτήσαντο᾽ πέμπε πυρφόρους 

ϑεάς, ἄμυνε τἄδε γᾷ᾽ 

πάντα δ᾽ εὐπετῇ ϑεοῖς. 

ἘΨΓΒΟΚΛῊΣ. 

χώρει σὺ καὶ κόμιζε τὸν Μενοικέως 090 

Κρέοντ᾽, ἀδελφὸν μητρὸς ᾿Ιοκάστης ἐμῆς, 
λέγων τάδ᾽, ὡς οἰκεῖα καὶ κοινὰ χϑονὸς 

ϑέλω πρὸς αὐτὸν συμβαλεῖν βουλεύματα, 

πρὶν ἐς μάχην τὲ καὶ δορὸς τάξιν μολεῖν. 

014 δ᾽] τ᾽ 6 εὐείλοισι Μυθρτανθ ΘΤὅ πνοιαῖς Ο 6076 καί 

σε Ηὶ ΟΤ71 πότ᾽ ΑΒ | ἔγγονον 6᾽ αὐ (ἔχγονον α) 618 γενέϑλιον 
γένεϑλον 680: λιταῖς οὐ ἴῃ τηϑῖρ. γρ. βοαῖς Α 681 τᾶνδε Α, 
τήνδε Βουρίο ἃ βᾷροι ἡ Ἰἰ' 082 5080]. γρ. καὶ σῷ νιν ἐκγόνῳ κτίσαν 

088 καὶ] ΒΟΓΡΒ1 αὖ οἸτη Ηδυύπησ, ὧν 4, ἃ οτᾶβο εν ροβὺ α 8 γ6. 
καὶ ὦ ϑαρουβου. ὃ, ἃ ΕΟ, ὦ οχ ἃ αὖ νἱᾶ. οοττ. 1, οἷν. 5680]. ἀντὶ τοῦ 
ὕπου. ἢ ἄρϑρον πληϑυντικὸν καὶ λείπει ὁ καί σύνδεσμος οὖ ἄλλως: τὸ 
ἃ “ωρικόν ἐστιν ἀντὶ τοῦ ἢ κτὲ., 684 περσέφασα 485 θ8ὅ δαμά- 
τηρ α17}8, δαμήτηρ 48 086 πάντων ἄνασσα Γᾶ τροφός ῬαΙοΥ 
γᾶν 4 871 ἐκτήσαντο Π|, ἐκτίσαντο γ᾽] πυρφόρους α[8, πυροφόρους ἷ 
οὕ ΒΌΡΟΥΒΟΥ 5. ν 15. γρ. καὶ πυροφόρους (ἀθθονεαῦ πυρφόρους) 4, 
πυρροφόρους 13 088 ἄμυνε τᾷδε γᾷ] Ἠδτηδηῃ, ἄμυναι (ἀμύναι ΟἿ 
τᾷδε (τῇδε 17) γᾷ (γαίᾳ Α. 6) Ἰῖοηϊ, γρ. καὶ ἀμύνεται δὲ γᾶ 5080]. 
089 ϑεοῖς «18, ϑεοῖσιν Α1,, ϑεοῖσι α΄. 690 σὺ 1., 888 ὃ 1ῃ γῶ8. 507. ἡ 

091 ἰοκάστης ΟΟΥΤ, ἧς ΟΧ ἂν γ6] ον ΤΠ 692 λέγον ΗΒ 0698 βού- 
λευμα 13) οοΥΥ. 
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καίτοι ποδῶν σῶν μόχϑον ἐκλύει παρών. 69 

ὁρῶ γὰρ αὐτὸν πρὸς δόμους στείχοντ᾽ ἐμούς. 
ΚΡ ἢἦ πόλλ᾽ ἐπῆλθον εἰσιδεῖν χρήζων σ᾽. ἄναξ 

᾿Ετεόκλεες, πέριξ δὲ Καδμείων πύλας 
β φυλακάς τ᾽ ἐπῆλθον σὸν δέμας ϑηρώμενος. 

ΕΤ. καὶ μὴν ἐγὼ σ᾽ ἔχρῃξον εἰσιδεῖν, Κρέον" 100 

β πολλῷ γὰρ ηὗρον ἐνδεεῖς διαλλαγάς, 
β ὡς ἐς λόγους συνῆψα Πολυνείκει μολών. 

ΚΡ ἤκουσα μεῖξον αὐτὸν ἢ Θήβας φρονεῖν, 

β κήδει τ᾽ ᾿Αδράστου καὶ στρατῷ πεποιϑότα. 

ἀλλ᾽ ἐς ϑεοὺς χρὴ ταῦτ᾽ ἀναρτήσαντ᾽ ἔχειν" Τ0ῦ 

ἃ δ᾽ ἐμποδὼν μάλιστα, ταῦϑ' ἥκω φράσων. 

ἜΤ. τὰ ποῖα ταῦτα; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ. 

ΚΡ ἥκει τις αἰχμάλωτος ᾿4ργείων πάρα. 

ΕΤ. λέγει δὲ δὴ τί τῶν ἐκεῖ νεώτερον; 

ΚΡ, μέλλειν πέριξ πύργοισι Καδμείων πόλιν 710 

ὅπλοις ἑλίξειν αὐτίκ᾽ ᾿Ζργείων στρατόν. 

ἜΤ. ἐξοιστέον τἄρ᾽ ὅπλα Καδμείων πόλει. 

ΚΡ. ποῖ; μῶν νεάξων οὐχ ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν; 
ἜΤ. ἐκτὸς τάφρων τῶνδ᾽, ὡς μαχουμένους τάχα. 
ΚΡ σμικρὸν τὸ πλῆϑος τῆσδε γῆς, οἱ δ᾽ ἄφϑονοι. 118 
᾿ΕΤ. ἐγώδα κείνους τοῖς λόγοις ὄντας θρασεῖς. 

ΚΡ ἔχει τιν᾽ ὄγκον ἴ4ργος ᾿Ελλήνων πάρα. 

ΕἼΣ. ϑάρσει" τάχ᾽ αὐτῶν πεδίον ἐμπλήσω φόνου. 

'ΚΡ. ϑέλοιμ᾽ ἄν ἀλλὰ τοῦϑ' δρῶ πολλοῦ πόνου. 

ΙΕΤ. ὡς οὐ καϑέξω τειχέων ἔσω στρατόν. 720 
ΚΡ, καὶ μὴν τὸ νικᾶν ἐστι πᾶν εὐβουλία. 

[ 09ὅ σὸν (αὐ 6960 προς 4, πρὸ Εὶ ΟΟΥ ἢ Α| ἐπῆλϑον] ἐμόχ- 
ἡουν ὙΔΙΟΚΘΉΒΟΥ | σ᾽ οἴη. ΕἸ 698 ἐτεοκλέες Β, ἐτέοκχλες 5. 699 φυ- 
ακάς αΒΟ,, φύλακας 4 ΠΕ, φύλαχάς 1, 700 κρέων 4 κρέον Α5 
ΟἹ πολλῶν ἴῃ 1ΙΌγΟ τθο. [εὗρον 1101] 102 ὡς] ἔοτύ. ὧν | ροϑῦ ὡς ἴπ- 
ϑυιῦ τ ὃ 108 εἰς ἡμᾶς Ἐϊδ116. ὁ]. ΗΙΡΡ. 6 1060 ἅμ᾽ ἐμποδὼν 50γ. 
ν μέσω 5ιρον ἅμ᾽ Πἰ | ἐμποδῶν Α | ταῦτ᾽ Β ] φράσον αὶ 108 τίς ΧΕ 

109 δὴ τί 8, δή τι 4.8 1710 πύργοισι προσβαλεῖν λόχους, α6- 
ῦο ν. ῬυΌχῖτηο, ΚΙΤΟΒ ΠΟΙ͂ | πόλει (εν ἴῃ τ88.) Ἢ Τ11 ΠΙηθοϊδιῃ ῥγϑοϑῖ. 1) 

ΒΡ 712 τ᾽ ἀρ 48Ὲ 7118 πῇ 1, 715. οἵ δ΄ 5... οἶδέ. ΑἹ Οὐδ ΒΒ 
ΟΥΤ. ὁ 1106 ἐγ᾽ὦὧδα α΄, ἐγῷδα 1,, ἐγὼδα 48] ὄντα ἢ 111 τ᾽ 
Ὅγος Α6Ο | πάρρα Α 120 ὦ ΟΟΥΥ. ἴῃ ὡσ 4, δηΐθ ὡς ΘΥΘΒΠ πὶ αὖ 
1ᾶ. ἴῃ Ε΄ | ἔσω 1,, εἴσω γΥ 121 νικὰν Α νικᾶν 45, νικᾶν γ᾽ Τιραὔπηρ 
ὑβουλίαι ἃ 

Ι 
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ΕἼΤ. βούλει τράπωμαι δῆϑ᾽ ὁδοὺς ἄλλας τινάς; 

ΚΡ, πάσας γε, πρὶν κίνδυνον εἰς ἅπαξ μολεῖν. 

ΕἼΣ. εἰ νυκτὸς αὐτοῖς προσβάλοιμεν ἐκ λόχου; 

ΚΡ, εἴπερ σφαλείς γε δεῦρο σωϑήσῃ πάλιν. τοῦ 

ΕἼΤ. ἴσον φέρει νύξ, τοῖς δὲ τολμῶσιν πλέον. 

ΚΡ ἐνδυστυχῆδσαι δεινὸν εὐφρόνης κνέφας. 

ΕἼΤ. ἀλλ᾽ ἀμφὶ δεῖπνον οὖσι προσβάλω δόρυ; 
ΚΡ, ἔκπληξις ἂν γένοιτο" νυκῆσαι δὲ δεῖ. 

ΕἼΤ. βαϑύς γέ τοι ΖΙιρκαῖος ἀναχωρεῖν πόρος. 180 

ΚΡ, ἅπαν κάκιον τοῦ φυλάσσεσϑαι καλῶς. 

ΕΤ. τί δ᾽, εἰ καϑιππεύσαιμεν ᾿4ργείων στρατόν; 

ΚΡ κἀκεῖ πέφρακται λαὸς ἅρμασιν πέριξ. 
ΕΤ. τί δῆτα δράσω; πολεμίοισι δῶ πόλιν; 

ΚΡ, μὴ δῆτα᾽ βουλεύου δ᾽. ἐπείπερ εἶ σοφός. 18 
ΕἼΤ. τίς οὖν πρόνοια γίγνεται σοφωτέρα; 
ΚΡ ἕπτ᾽ ἄνδρας αὐτοῖς φασιν, ὡς ἤκουσ᾽ ἐγώ, 

ΕἼΤ. τί προστετάχϑαι δρᾶν; τὸ γὰρ σϑένος βραχύ. 

ΚΡ, λόχων ἀνάσσειν ἑπτὰ προσκχεῖσϑαι πύλαις. 

ΕἼΣ. τί δῆτα δρῶμεν; ἀπορίαν γὰρ οὐ μενῶ. 140 

ΚΡ ἕπτ᾽ ἄνδρας αὐτοῖς καὶ σὺ πρὸς πύλαις ἑλοῦ. 

ΕἼΣ. λόχων ἀνάσσειν ἢ μονοστόλου δορός; 

ΚΡ λόχων, προκρίνας οἵπερ ἀλκιμώτατοι. 

ΕΤ. ξυνῆκ᾽ ἀμύνειν τειχέων προσαμβάσεις. 

ΚΡ καὶ ξυστρατήγους γ᾽ εἷς δ᾽ ἀνὴρ οὐ πάνϑ᾽ δρᾷ. 14 

ΕἼ. ϑάρσει προκρίνας ἢ φρενῶν εὐβουλίᾳ; 

128 εἰσάπαξ ΒΕῈΘΒ 724 εἶ] ἦ 1] προβάλοιμεν 4, προσβάλοιμ᾽ 
ἂν ὃ, προσβάλλοιμεν α, τ2ὅ-- 131 510 ἀἸΒροῃθ Πα] νἱἀοηΐαγ: 127. 
120. 720. 190, 191. 128. 120. Τ2ῦ εἴπερ γε Β | σφαλῆις 4, σφαλῆς δ] 
δεύρω Α | σωϑείση Ο' | πόλιν 4 πάλιν 4ΑΞ΄' 126 ἶσον Α | τολμῶσι ὈΠΠ 

121 ἐφρόνης Β 128 προσβάλλω α 182 καϑ' ἱππεύσαιμεν 4.12 
καϑ' ἱπεύσαιμεν Β | ἀργεῖον Πὶ 7188 πέφαρκται Ὀϊπάογ | ἅρμασι Β8 

184 πολεμίοισι δῶ Β οὖ αὖ νἱᾶ. ὦ, πολεμίοισιν δῶ [7,, πολεμίοις 
δώσω Α ΠΟ 18 μὴ] οὐ 6 | δεῖτα 4 δῆτα 45 7186 γίνεται 486 
ἔογύ. προφερτέρα 181 αὐτοῖς οτη. 1, ἤκουσ᾽ 4 188 προστέταχται ᾿ 
οὗ οχ προστετάχϑαι ἴθοιῦ τη. γϑοθη βδίσηδ ἴῃ Β 189 λόχων ἀνάσ- 
σειν] λόχων ἄνακτας Μείῃϊαθ, ἰοτύ. λοχαγετοῦντας 140 μένω Β 
ΟΟΥΤ. ᾧ 741 πύλας Β 142 δουρὸς ὦ 148 λόγχων Κὶ 14 

ξυνὴκ᾽ Α ] προσἀμβάσεις Α4.1,, πρὸς ἀμβάσεις α" Ε, πθ ἀμβάσεις Β΄] γοῖ- 
Β117Ὶ Ροϑὺ 7140 οοἸ]οοεῦ ΜΙ 7140 ξυνστρατήγους 4 Β 176 || γ᾽ οἵη. Π|ρη, 
8.4, ΚΊ ΟΠ ΒΟΗ͂Ι δ᾽ ἀο]οῦ ΤΡ0116 746 ϑάρσει] γρ. καὶ ϑράσει Βιιρ ΒΥ, 4 
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ΚΡ ἀμφότερον: ἀπολειφϑὲν γὰρ οὐδὲν ϑάτερον. 
ΕἼΤ. ἔσται τάδ᾽ ἐλϑὼν ἑπτάπυργον ἐς πόλιν 

τάξω λοχαγοὺς πρὸς πύλαισιν, ὡς λέγεις, 
] ἴσους ἴσοισι πολεμίοισιν ἀντιϑείξ. 750 

Ι ὄνομα δ᾽ ἑχάστου διατριβὴν πολλὴν ἔχει, 

ἐχϑρῶν ὑπ᾽ αὐτοῖς τείχεσιν καϑημένων. 
͵ ἀλλ᾽ εἶμ᾽, ὅπως ἂν μὴ καταργῶμεν χέρα. 
᾿ καί μοι γένοιτ᾽ ἀδελφὸν ἀντήρη λαβεῖν 

καὶ ξυσταϑέντα διὰ μάχης ἑλεῖν δορὶ Τδῦ 
[κτανεῖν 8’. ὃς ἦλϑε πατρίδα πορϑήσων ἐμήν]. 
γάμους δ᾽ ἀδελφῆς ᾿Αντιγόνης παιδός τε σοῦ 
Αἵμονος, ἐάν τι τῆς τύχης ἐγὼ σφαλῶ, 

σοὶ χρὴ μέλεσϑαι" τὴν δόσιν δ᾽ ἐχέγγυον 

τὴν πρόσϑε ποιῶ νῦν ἐπ᾽ ἐξόδοις ἐμαῖς. 760 

μητρὸς δ᾽ ἀδελφὸς εἶ" τί δεῖ μακρηγορεῖν: 
τρέφ᾽ ἀξίως νιν σοῦ τε τήν τ᾽ ἐμὴν χάριν. 
πατὴρ δ᾽ ἐς αὑτὸν ἀμαϑίαν ὀφλισκάνει, 
ὄψιν τυφλώσας" οὐκ ἄγαν σφ᾽ ἐπῃνεσα" 
ἡμᾶς τ᾽ ἀραῖσιν, ἣν τύχῃ, κατακτενεῖ. Τθὅ 

ν δ᾽ ἐστὶν ἡμῖν ἀργόν, εἴ τι ϑέσφατον 
οἰωνόμαντις Τειρεσίας ἔχει φράσαι. 

τοῦδ᾽ ἐχπυϑέσϑαι ταῦτ᾽ - ἐγὼ δὲ παῖδα σὸν 

Μενοικέα, σοῦ πατρὸς αὐτεπώνυμον. 

141 ἴοτῦ. ἀμφότερ᾽. ἕν οὐδὲν θατέρου (ϑατέρονυ ἘΠ ΘΙ5Κ6)ὴ λελειμμέ- 
ψον, οἷγ. Οτδτη. ἀπροᾶ. Ῥαϑν. ΤΥ ῥ. 844, 1 ϑάρσει προκρίνας τῶν φρενῶν 
εὐβουλίαν: ἐν γὰρ οὐδὲν ϑάτερον λελειμμένον 148 ἐλϑὼν (δ᾽ δααιὺ 8) 

᾿ἑπτάπυργον (ἐπτάπυργον ΑἹ ἐς (εἰς 6) πόλιν 4α 5, ἑπτάπυλον δ᾽ ἐς 
πόλιν μολών Ε΄ | ἐς πόλιν] ἴον. ἔξοδον, οἷγ. ΑΘΒοἢ. Βαρὺ. 271 ἑπτατειχεῖς 
ἐξόδους 180 ἀντιτιϑείς Α 101- 188 ἀο]οῦ ΤΥυθη ἀθ]Θη ατρ' 

ΤΟΙ ὄνομα] μνεία ϑααίτημθ!1ὁι | διατριβὴν πολλὴν ἔχει Α διατριβὴν 
πολλὴ λέγειν 43, διατριβὴ πολλὴ λέγειν γ Τῦ2 τείχεσι 4 Β Π δ 
πδῦ ξυνσοταϑέντα Οὐ | ἑλεῖν] γρ. καὶ ἐλϑεῖν Βυρθοιβου. 4, ἐλθεῖν ουϊ 
ΟΒΌΡΘΙΒΟΙ. γρ. μάχης ἔχειν δόρυ ἃ ὅδ. 9.7 δίυ ΠΡΕΙ ἐμοί οὖ ἴῃ 
ΤηδΥρ.. γρ. φίλην ὦ | νϑήβαχῃ αθ]ουτὺ ΙΟΚΘΗΒΘΥ 151: δ᾽7 τ Χ41.Π| 
189 μελέσϑαι 17} δ᾽] τ᾽ 4α, οι. "αὶ 1600 πρόσϑεν 17, | νῦν οτὰ. ἢ, | 
᾿ ἐπ᾿ οἵη. 4. δαα. 45 7Τ61 δ᾽] τ᾽ Π εἶ σύ. τί Εἰ δεῖ 1,, 588 εἴ 6Χ ἡ 
᾿ ΘΟΙΥ. 1, γ6] 1 102 τ΄ δ᾽ 48’ 1708 αὐτὸν 4. αὐτὸν ΒΗ οὐυτ. Ὁ, 
ον. αὑτόν τ᾽ | ἀμαϑίαν] ἁμαρτίαν, ΒρΘΥΒΟΙ. γ0. ΠΕ ΤΣ ΑἹ ἤῦ τι ΠῚ 
δ΄ γ| καταχτενεῖ Β' οὗ υὖ νἱᾶ. α, καταχτανεῖ Υ 106 ἕν δ᾽ ἡμῖν ἀργόν 

ἐστιν 4Ἐ 1601 ἔχει (ει ἴῃ ταιθ) Α 1608 δὲ] δὴ 6 109 αὖυτ- 
᾿ξἕπώνυμον Α ἀντεπώνυμον 4, αὖτ᾽ ἐπώνυμον α " 
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λαβόντα πέμψω δεῦρο Τειρεσίαν, Κρέον" ττ0 

σοὶ μὲν γὰρ ἡδὺς ἐς λόγους ἀφίξεται, 
ἐγὼ δὲ τέχνην μαντικὴν ἐμεμψάμην 
ἤδη πρὸς αὐτόν, ὥστε μοι μομφὰς ἔχειν. 

πόλει δὲ καὶ σοὶ ταῦτ᾽ ἐπισκήπτω, Κρέον" 
ἤνπερ κρατήσῃ τἀμά, Πολυνείχους νέκυν ττῦ 
μήποτε ταφῆναι τῇδε Θηβαίᾳ χϑονί, 

ϑνήσκειν δὲ τὸν ϑάψαντα, κἂν φίλων τις ἧ. 

σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον" προσπόλοις δ᾽ ἐμοῖς λέγω" 
ἐχφέρετε τεύχη πάνοπλά τ᾽ ἀμφιβλήματα, 
ὡς εἰς ἀγῶνα τὸν προκείμενον δορὸς 180 

ὁρμώμεϑ᾽ ἤδη ξὺν δίκῃ νικηφόρῳ. 
τῇ δ᾽ εὐλαβεία, χρησιμωτάτῃ ϑεῶν, 

προσευχόμεσϑα τήνδε διασῴξειν πόλιν. 

- 

ΧΟ. ὦ πολύμοχϑος ΄άρης, τί ποϑ᾽ αἵματι Βίγ ἢ. 

καὶ ϑανάτῳ κατέχῃ Βρομίου παράμουσος ἕορταῖς; τ8ὅ 

οὐκ ἐπὶ καλλιχόροις στεφάνοισι νεάνιδος ὥρας 

βόστρυχον ἀμπετάδσας λωτοῦ κατὰ πνεύματα μέλπῃ 

μοῦσαν, ἐν ἃ χάριτες χοροποιοί, 

ἀλλὰ σὺν ὁπλοφόροις στρατὸν ᾿4ργείων ἐπιπνεύσας 

αἵματι Θήβαις 190 

κῶμον ἀναυλότατον προχορεύξεις. 
οὐδ᾽ ὑπὸ ϑυρσομανεῖ νεβρίδων μέτα δινεύεις 

ἅρμασι καὶ ψαλίοις τετραβάμονα μώνυχα πῶλον. 

711 ἐς Ὧϊὸ 41 114--ττῚ δπαβθ θοῦ 114 σὺ Α τὸ πολυ- 
νείχης Β' ἡ ἴῃ οὐυ ταυῦ. ὃ 110 ἴοτὺ. ταφῆναι ᾽ν | ϑηβαία 5οτρίο ων 
ΒΌΡΟΥ αὐ 171 κἂν ἦ τις φίλων 1, Τ18 μὲν οτι. 17] εἶπον] αὐδῶ ΑἹ 
προσπόλεις Β' δι ἴῃ οἱ ΘΟΙΤ. ὃ 781 ὀρμώμεϑ'᾽ 1, σὺν 41, 188 προῦ- 
ευχόμεϑα Α, προσευξόμεσϑα α Η],, προσευξόμεϑα ΒΟ | διασώξειν Α(, 
διασῶσαι αΒ Ε΄ 1, 184 αἴματι Α 180 καλλιχωρίοις Εἰ, καλλιχώροις 
1,1 ὥρας 6Χ 5608}0]. ἔνιοι δὲ νεάνιδος ὥρας] ὥραις 1011 (ὥραις 4), ἥβας 
ϑομνγογαῦ, οἷν. Ιοπ, 477 181 λωτοῦ Β' ο ΒΆΡΕΙ ὦ 801. ὦ, λοτοῦ 6 | 
μέλπῃ) πέμπηι, ΒΌΡΘΥΒΟΙ, γρ. μέλπη 4 788 χοροποιοί ὈΥΤΠΟ ὁ 6Χ ἃ 
ΟΟΥΤΘοῦο οὖ βΈΡΘΙΒΟΙ, γρ. μελοποιοί 4, χαροποιοί ΕἾΒ' οὔ ϑΌΡΘΥΒΟΥ. γ0. 
καὶ μελοποιοί, α, μελοποιοί Β 189 5α. ἴοχτύ. ὁπλοφόρῳ .. σάγματι 
γ61 γούϊ5 ὁπλοφόροις .. σάγμασι 790 ϑήβαις ἢ, ϑήβας Βγ, οἷ, 
Β0Π0]. ἀλλὰ σὺν ὁπλοφόροις Θήβαις κτὲ. 791 προχορεύεις 1, σ Ῥοϑῦ 
προ «(αᾷ, ἢ 7192 νευρίδων Β ΕΟ | δινεῖς Ο66] 198 Βροι ἅρμασι 
ΒΥ, λείπει τὸ ἀλλά Α, ἀλλ᾽ ἄρματι 6΄, ἴοντ. ἅρματα | ψαλίοις ὕ, ψαλίων 
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ἸΙσμηνοῦ τ᾽ ἐπὶ χεύμασι βαίνων 
ἱππείαισι ϑοάξεις, ᾿Ζ“ργείοις ἐπιπνεύσας 

Σπαρτῶν γένναν, 79 

ἀσπιδοφέρμονα ϑίασον ἔνοπλον, 

| ἀντίπαλον κατὰ λάινα τείχεα 

χαλκῷ κοσμήσας. 

ἡ δεινά τις Ἔρις ϑεός, ἃ τάδε 

μήσατο πήματα γᾶς βασιλεῦσιν, 

“αβδακέδαις πολυμόχϑοις. 800 

β ὦ ξαϑέων πετάλων πολυϑηρότα- φαὐΙδύτ. 
τον νάπος. ᾿Δρτέμιδος χιονοτρόφον ὄμμα Κιϑαιρών, 

μήποτε τὸν ϑανάτῳ προτεϑέντα, λόχευμ᾽ ᾿Ιοκάστας, 
ὥφελες Οἰδιπόδαν ϑρέψαι, βρέφος ἔκβολον οἴκων, 

' χρυδσοδέτοις περόναις ἐπίσαμον᾽ 80ὅ 
μηδὲ τὸ παρϑένιον πτερόν, οὔρειον τέρας. ἐλϑεῖν 

πένϑεα γαίας 

Σφιγγὸς ἀμουσοτάταισι σὺν ὠδαῖς, 
ἅ ποτὲ Καδμογενῆ τετραβάμοσι χαλαῖσι 

τείχεσι χριμπτομένα φέρεν αἰϑέρος εἰς ἄβατον φῶς 

γένναν, ἃν ὁ κατὰ χϑονὸς “Ἧιδας 810 

' Καδμείοις ἐπιπέμπει" δυσδαίμων δ᾽ ἔρις ἄλλα 
ϑάλλει παίδων 

Οἰδιπόδα κατὰ δώματα καὶ πόλιν. 

Βν (ψαλλίων ΕἾ | τετραβάμονα] Ἠδτίπηρ,, τετραβάμοσι ἸΙΌγ] [ μώνυχα 
ἱπῶλον ὕσ,, μώνυχα πώλων Α4α1,. μωνύχων πώλων ΒΑ, 794 5αᾳ. ἱπ- 
᾿πείαις α ΒΙΙ1, ἀργεῖοις 4 κ᾿ αιιῖΐθ σα 'ἴπ υ τηῦῦ. 43 ἀθῖη 8118 τὴ. « Ψ6801. 
᾿οῦ “ 1η ΄ τηυὖ., ἀργείοις οὐὔϊδτη 56}0]., ἀργείους 7. γένναν Α οὖ 508}0]., 
γέννᾳ ΑϑαὉ} Ὲ, γέννα Β5 196 ἀσπιδοφέρμον᾽ ἄϑυρσον ἐνόπλιον 
ἙΠΟΒ]ΘΥ 191 λαίνεα α΄. 199 πήματα οτη. 4 | γᾶς α 6ὁΧ ἡ ὁοοτῖ. 6 | 
᾿βασιλεῦσι 48 ΕΗ δ 800 λαμβδακίδεσ Α 801 πολυδενδρότατον ΤῊ. 
ΚΟΟΚ 802 χιονότροφον Κ΄ 5 808 μήποτε μήποτε Α Ὁ | ἱοκάστας Α, 
᾿ἰοκάστης ΒῚ, 804 οἰδιπόδαν (οἰδίπόδαν αὐ ϑροέψαι α Εἰ, οἰδιπόδ᾽ ἀν- 
ϑρέψαι Β, οἰδιπόδα ϑρέψαι Α 5 806 χρυσοδέταις Ο' ἐπίσημον ὑ 6 
᾿ς 80θ86. παρϑένειον 1), οὖρεια γρ. οὔρειον Α | γαίᾳ Νᾷυποκ 807 Σφίγγ᾽ 
᾿ἀπομουσοτάταισι Νὅθοῖς [ ἀμουσοτάταις Α | ἀμουσοτάταισιν ὠδαῖς Εἰ 
808 τετραβάμοσι [3,, 5688 ο 6Χ α αὖ νἱᾶ. οΟΥ̓. 1 χαλαῖσι, γρ. χηλαῖσι Α, 
ι ὥρᾳ Βουρίο ἢ ΒΌΡΘΙ ρυῖὰ5 α ΒΒ, χηλαῖσι Ε΄ 8, χηλαῖς ΑἸάϊπδ, χαλαῖς 
Ἡθυτηδηη 810 ἃν] τὰν ΤΥΙΟΙΙη1π5. (οοα, ΚΙΠΡΊΘΠη.8) [ ἀΐδας Ἰ1ὈΥῚ 
811 χαδμίοις Β, καδμεῖος Εἰ, καδμείοισιν 1, 1 δ᾽ οἴι, αἰ [| ἄλλῳ Β, α 
ἸΒΌΡΘΥ ῳᾧ 5807. ᾧ 
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οὐ γὰρ ὃ μὴ καλὸν οὔποτ᾽ ἔφυ καλόν, 

οὐδ᾽ οἵ μὴ νόμιμον 81 
παῖδες ματρὶ λόχευμα, μίασμα πατρός" 

ἣ δὲ συναίμονος ἐς λέχος ἦλϑεν. β 

ἔτεκες, ὦ γᾶ, ἔτεκές ποτε, 
βάρβαρον ὡς ἀκοὰν ἐδάην ἐδάην ποτ᾽ ἐν οἴκοις. 

τὰν ἀπὸ ϑηροτρόφου φοινικολόφοιο δράκοντος 820 

γένναν ὀδοντοφυῆ, Θήβαις κάλλιστον ὄνειδος" 

“Φρμονίας δέ ποτ᾽ εἰς ὑμεναίους 
ἤἥλυϑον οὐρανίδαι, φόρμιγγί τὲ τείχεα Θήβας 

τᾶς ᾿Ζμφιονίας τε λύρας ὕπο πύργος ἀνέστα 

διδύμων ποταμῶν πόρον ἀμφὶ μέσον 82ὅ 

Ζρκας. χλοεροτρόφον ἃ πεδίον 

πρόπαρ ᾿Ισμηνοῦ καταδεύει" 
Ἰώ ϑ', ἁ κερόεσσα προμάτωρ. 
Καδμείων βασιλῆας ἐγείνατο, 

μυριάδας δ᾽ ἀγαϑῶν ἑτέροις ἕτέ- 880. 
ρας μεταμειβομένα πόλις ἅδ᾽ ἐπ᾽ ἄ- 

κροις ἕστακεν ᾿Ζρή- 
οἰς στεφάνοισιν. 

ΜΝ υνυννυννννννυνυνυνΝννυυνυνν.υυἊνννυνοννννυνυνυυυυνυνυυννννννννν. ννμννμνννμμὐδιννυ ον. νυν. νῶν. .. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

ἡγοῦ πάροιϑε, ϑύγατερ᾽ ὡς τυφλῷ ποδὶ 

ὀφθαλμὸς εἶ σύ, ναυβάταισιν ἄστρον ὥς" 88 

810 μὴ οτη. 1, δα. 1 | νόμιμον ΜαγκΚΙαπά 815 54. ἔοτύ. οὐδ᾽ 
οἶμαι νόμιμον παιδὸς ματρὶ λόχευμα μιαιφόνον 816 παίδες 4 
817 συναίμονος Α΄α Β, γρ. σύναιμον ἴῃ ταᾶτρ. 4., σύναιμον ΕΒ ] Ῥοδὺ, ἔ 
817 Δ]]αὐἱαὰ αχοιαὶϊν (- 800), 181 βίγορβϑ, ταξοτροϊαἰΐομδ Ἰαθογαῦ 
818 γᾶν Α 820 ϑηφοτρόφου ΒΒ ον ΒΌΡΟΙ οὐ 507. ὃ 822 ἐς 1, 
824 [ογὺ. ᾿φμφιονίου | πύργος ἀνέστα 1, οὐ αὖ νἱά. ὦ, πῦργος ἀνέστα αὶ 4, 
πύργος ἀνέσταν Β6,, πύργοι ἀνέσταν ΠΝ 820 πόρον Β' ος ΒΌΡΕΥ ον 
ΒΟΥ: ἢ 820 Ψ" χλοεροτρόφον ἃ ϑομθηκὶ [ χλοερότροφον 46) 
ἃ πεδίον Α4Ο', ἀμπεδίον 4538.1,, 868 ἀμπε ἴῃ τῶ. 507. ἢ 8217 ἃ πρό- 
παρ ΒΙ καταρδεύει (ταρ ἴῃ τΆ5.) α 828 ἰώ 1,, 568 ὦ τρβοὺ. ὦ | 3 
ἰουὺ, δ᾽ [1 ἀ 41, ἃ 43 προμάτων Ο 880: δ᾽ δι, 16 Ἰοῦς τ᾿ ] ἑτέρας Ἷ 
ἑτέροις 4 6Ο΄, ἑτέρας ἑτέραις Γ' 581 μεταμειβονένα ΡΣ 508 μξτ᾽ ΒΌΡΘΙ 
νουϑιπὶ 4.1 882: 86. ἔστακεν:] Ἠδϑυτηδηη, ἑστὰκ Α, ἑστὰκ᾽ 43, ἔστακ᾽ Β΄ 
οὐ χτησῦ, ἴῃ ἔστακ᾽ Πὶ|, ἕστηκ᾽ α6α' ἔστ᾽ ΑἹ] | ρήσα, ΒτιαποΙς, ἀρηΐοις 
(ἀρηΐοις) ἸΙΌΥῚ | στεφάνοις Β, στεφάναισι Μυβρτανα (αποᾶ απὐθᾶ τϑααϊσῦ 
ἄκραις) 884 προπάροιϑε Β 88ὅ ναυβάταισιν α Ε΄, ναβάταισιν ΒΒ, 

ναύταισιν Α (ὐ, ναυτίλοισιν 1,, 564 τίλοισιν ἴῃ τῶβ. 501. ἢ ' 
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δεῦρ᾽ ἐς τὸ λευρὸν πέδον ἴχνος τιϑεῖσ᾽ ἐμόν, 
πρόβαινε, μὴ σφαλῶμεν᾽ ἀσϑενὴς πατήρ᾽ 

κλήρους τέ μοι φύλασσε παρϑένῳ χερί, 

οὺς ἔλαβον οἰωνίσματ᾽ ὀρνίϑων μαϑὼν 
ϑάκοισιν ἐν ἱεροῖσιν, οὗ μαντεύομαι. 840 
τέκνον Μενοικεῦ, παῖ Κρέοντος, εἰπέ μοι 

πόση τις ἡ ̓ πίλοιπος ἄστεως ὁδὸς 

πρὸς πατέρα τὸν σόν ὡς ἐμὸν κάμνει γόνυ, 

πυχνὴν δὲ βαίνων ἤλυσιν μόλις περῶ. 

ΚΡ. ϑαάρσει᾽ πέλας γάρ, Τειρεσία, φίλοισι σοῖς 84 

ἐξορμίσαι σὸν πόδα᾽ λαβοῦ δ᾽ αὐτοῦ, τέκνον᾽ 
ὡς πᾶσ᾽ ἀπήνη πούς τε πρεσβύτου φιλεῖ 

χειρὸς ϑυραίας ἀναμένειν κουφίσματα. 
ΤΕΙ. εἶεν, πάρεσμεν" τί μὲ καλεῖς σπουδῇ, Κρέον; 
ΚΡ, οὔπω λελήσμεϑ'᾽ " ἀλλὰ σύλλεξαι σϑένος 860 

καὶ πνεῦμ᾽ ἄϑροισον, αἷπος ἐκβαλὼν ὃδοῦ. 
ΤΕΙ͂. κόπῳ παρεῖμαι γοῦν ᾿Ερεχϑειδῶν ἄπο 

δεῦρ᾽ ἐκκομισϑεὶς τῆς πάροιϑεν ἡμέρας" 

κἀκεῖ γὰρ ἦν τις πόλεμος Εὐμόλπου δορός, 
οὗ καλλινίκους Κεκχροπίδας ἔϑηκ᾽ ἐγώ; Βδῦ 
καὶ τόνδε χρυσοῦν στέφανον, ὡς ὁρᾷς, ἔχω 

λαβὼν ἀπαρχὰς πολεμίων σκυλευμάτων. 

ΚΡ, οἰωνὸν ἐθέμην καλλίνικα σὰ στέφη; 
ἐν γὰρ κλύδωνι κείμεϑ᾽, ὥσπερ οἶσϑα σύ, 

δορὸς ΖΔαναϊδῶν., καὶ μέγας Θήβαις ἀγών. 860 

886 κευρὸν 6 | πέδον] Βαιπ65, πεδίον ΠἸὈΥ] | ἔχν" 5 τιϑεῖσ᾽ 1,, 568 
ος ΒΌΡΘΙΒΟΥ. οὖ τιν 1 Υϑϑ8. 501. ὦ 8817 πατήρ οἴη. 1, 84. ὦ 888 τ΄ 
ἐμοὶ «ΒΕΘ 889 μαϑών] λαβών Β γρ. μαϑών ϑυρθοηβοῦ. ὃ 842 πόση] 
πρόσω 1, ἡπίλοιπος 48 ἡ πίλοιπος ὃ) ἄστεος ὦ ὦ ΞΒΌΡΘΥ ὁ 5061. αϑ 
ἄστεος γΥ, 568 ο ΘΧχ ὦ ἴδοι αὶ 848 τὸν οτη. 1, κάμνον Α οὖ τηυῦ. ἴῃ 
κάμνει ( 844 ἤλυσιν Β' ἤλυσιν ὃ 8406 ἐξορμίσαι Α αὐσ' (ί ἴῃ ή 
τηαῦ. 45), ἐξόρμισαι Β ΕἸ, ἐξώρμισαι 17, (οἷν. 560}Π0]. ἀντὶ τοῦ ἐξώρμισαι. 
τὸ ὃ ἀντὶ τοῦ ὦ), ἔσϑ' δρμίσαι ΚνΙὄδ!8 841 πᾶσ᾽ (πάσ᾽ ΑἹ) ἀπήνη 
(ἁπήνη 1] παῖς ἔτ᾽ ἀπτὴν ἨἩθτγτηϑηη 849 ΤΊγΘΒΙ86. πούϑτῃ οἵη. ΜΚ | ἐν 
σπουδῇ ἢ, σπουδῇ οτα. ΕἸ], 860 σύλλεξον α΄ 861 αἶπος Β 
(ἄ βιρου αἷ 50γ. δ), πος α οὖ ταυῦ. ἰπ αἶπος 4, κάπος ΕἸ, κἄπος 1, 
κᾶπος Ο΄, οἷν. 5080]. ἄλλοι δὲ ἄπος (αἶπος ΚΙΤΟΒΙΒΟΗ͂, τὸ ὕψος 
802 πάρεϊμι οὔ ἴῃ τηϑῖρ. γρ. πάρειμαι 4, πάρειμι οὗ ἴῃ τηϑῖρ. γρ. 
πόπω παρεῖμαι α, πάρειμι γ} γ᾽ οὖν γρ. ΄υ 4, γυῖ᾽ Ὑ]οΙκοηθου | ἐρεχϑι- 
δῶν 48 εὖ τουῦ. ἴῃ ἐρεχϑειδῶν Ο᾽ 8ὅ9 ἐν κλύδωνι γὰρ 6 
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βασιλεὺς μὲν οὖν βέβηκε κοσμηϑεὶς ὅπλοις ᾿ 
ἤδη πρὸς ἀλκὴν ᾿Ετεοκχλῆς ΜΜυχηνίδα" 

ἐμοὶ δ᾽ ἐπέσταλκ᾽ ἐκμαϑεῖν σέϑεν πάρα, 
τί δρῶντες ἂν μάλιστα σώσαιμεν πόλιν. 

ΤΕΙ. ᾿Ετεοκλέους μὲν εἵνεκ᾽ ἂν κλήσας στόμα Βθῦ 
χρησμοὺς ἐπέσχον, σοὶ δ᾽, ἐπεὶ χρήξεις μαϑεῖν, 
λέξω. νοσεῖ γὰρ ἥδε γῆ πάλαι, Κρέον, 

ἐξ οὗ ᾽τεκνώϑη ΖΜάιος βίᾳ ϑεῶν 
πόσιν τ᾽ ἔφυσε μητρὶ μέλεον Οἰδίπουν" 

αἵ ὃ’ αἱματωποὶ δεργμάτων διαφϑοραὶ 810 
ϑεῶν σόφισμα κἀπέδειξις ᾿Ελλάδι. 
ἃ συγκαλύψαι παῖδες Οἰδίπου χρόνῳ 

χρήξοντες, ὡς δὴ ϑεοὺς ὑπεχδραμούμενοι, 

ἥμαρτον ἀμαϑῶς" οὔτε γὰρ γέρα πατρὶ 

οὔτ᾽ ἔξοδον διδόντες ἄνδρα δυστυχῆ 81ὅ 
ἐξηγρίωσαν" ἐκ δ᾽ ἔπνευσ᾽ αὐτοῖς ἀρὰς 
δεινὰς νοσῶν τε καὶ πρὸς ἠτιμασμένος. 
ἁγὼ τί οὐ δρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ λέγων ἔπη 

ἐς ἔχϑος ἦλϑον παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 
ἐγγὺς δὲ ϑάνατος αὐτόχειρ αὐτοῖς, Κρέον᾽ 880 

πολλοὶ δὲ νεκροὶ περὶ νεκροῖς πεπτωκότες 

᾿4ργεῖα καὶ Καδμεῖα μίξαντες βέλη 
πικροὺς γόους δώσουσι Θηβαίᾳ χϑονί. 

5 σύ τ᾽ ὦ τάλαινα συγκατασχάψῃ πόλι, 

862 ἐτεοχλὴς 4 804 κάλιστα 5οτρίο μὶ ΒΌΡΟΙ καὶ οὗ 1 1ηἴτὰ 1 8, 
κάλλιστα Π', μάλιστα 17, ἴῃ κάλλιστα ταῦῦ. 1 806 οὔνεκ᾽ (γ6] οὔνεκ᾽;) 

- -ἀ νὰ λαν. “πΦπωσ«ἀ.. ΓΚ 

»ἡ ὡδο..ὕ... 

110υἱ (οὔνεκα, οταῖ580 ἂν, α) | κλείσας 6΄, κληΐσας Υ 866 σοὶ] σὺ ΒΗ͂Β 
807 πάλαι γῆ 7 868 τεκνώϑη 1011: 869 τ δ᾽ 7 810 ἔνϑ΄. 

Β αἵ ϑροι ἔν βου. ὃ, αἵδ᾽ Ο΄, ἔοτὐ. αἱ δ᾽, ΗΪΒῚ τϑούθ δηΐθ ἤσμο ν. 18- 
σα η8 ΠῚ βὐαθαϊῦ Ὑ ]ΟΚΘηΔοΥ  αἱματοποιοὶ Β' γρ. αἰματωποὶ ΒΌΡΘΥΙΒΟΥ. ὅ, 
Ῥοβὺ αἱματωποὶ αὐϊπαὰθ ἴθι ᾿ἰΐθυδθ θιᾶθδθ 'Ώ 4 871 ϑεῶν σωφρό- 
νισμα Ἠρυνογάθηῃ [| κἀπόδειξις Ααα' 812 συγκαλῦψαι 4.ΒἘ ] χρόνῳ] 
σπότῳ ὙΥΔἸκοΠο]ἃ 814 γέρας Αασ 8175 ἄνδρα, Βοηιρίο ἢ 
ΒΌΡΟΙ ὦ, Α δύ προσητιμασμένος “ΒΒ ( ΒΌΡΘΙ ρ0 807. 0) 818 τί 
οὐ ας ποῖα (γ6] τί δρῶν οὐ, ποῖα) ἴῃ το. ΠΌΥ15, τί δρῶν, 
ὑποῖα Ὁ (μὴ δρῶν ΒΌΠΘΙ τί δρῶν Βου, ὁ) 1., τί δρῶν, ποῖα ᾿ οἵτο, 5080]. 
τί οὐ δρῶν: γράφεται δὲ κἀγὼ τί μὴ δρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ λέγων ἔπη ᾿ Ῥοβὺ 
ἤππο ν. Ἰωθα πὰ ἸΠηΪΠ18 ὙΘΙΒῚΒ βύαθαϊυ ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ 879 5010]. γράφεται 
καὶ εἰς ὄχλον 881 περὶ α παρὰ αϑ] νεχροὺς 6 882 ἀργεῖα ταῦ. 
ἴῃ ἀργεία ᾧὖ καδμεία 4 | βέλη] μέλη Ἐϊ116 884 τ᾽] δ᾽ 8] συγκατα- 
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εἶ μὴ λόγοις τις τοῖς ἐμοῖσι πείσεται. 88 

ἐκεῖνο μὲν γὰρ πρῶτον ἦν, τῶν Οἰδίπου 

μηδένα πολίτην μηδ᾽ ἄνακτ᾽ εἶναι χϑονός, 
ὡς δαιμονῶντας κἀνατρέψοντας πόλιν. 

ἐπεὶ δὲ κρεῖσσον τὸ κακόν ἔστι τἀγαϑοῦ, 
εἴ ἔστιν ἄλλη μηχανὴ σωτηρίας. 890 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ εἰπεῖν οὔτ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἀσφαλὲς 

πικρόν τὲ τοῖσι τὴν τύχην κεχτημένοις 
πόλει παρασχεῖν φάρμακον σωτηρίας. 

ἄπειμι, χαίρεϑ'᾽" εἷς γὰρ ὧν πολλῶν μέτα 

τὸ μέλλον, εἰ χρή, πείσομαι" τί γὰρ πάϑω: 89 

ΚΡ, ἐπίδχες αὐτοῦ, πρέσβυ. . ΤΕΙ. μὴ ᾿᾽πιλαμβάνου. 

ΚΡ. μεῖνον, τί φεύγεις; ΤΕΙ. ἡ τύχη σ᾽. ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. 
ΚΡ φράσον πολίταις καὶ πόλει σωτηρίαν. 

ΤΕΙ͂. βούλει σὺ μέντοι κοὐχὶ βουλήδῃ τάχα. 

ΚΡ καὶ πῶς πατρῴαν γαῖαν οὐ σῶσαι ϑέλω; 900 
ἜΤΕΙ. ϑέλεις ἀκοῦσαι δῆτα καὶ σπουδὴν ἔχεις; 

ΚΡ ἐς γὰρ τί μᾶλλον δεῖ προϑυμίαν ἔχειν: 

ΤΕΙ. κλύοις ἂν ἤδη τῶν ἐμῶν ϑεσπισμάτων. 

πρῶτον δ᾽ ἐκεῖνο βούλομαι σαφῶς μαϑεῖν, 

ποῦ ᾽στιν Μενοικεύς, ὅς μὲ δεῦρ᾽ ἐπήγαγεν; 
ΚΡ, ὅδ᾽ οὐ μαχρὰν ἄπεστι, πλησίον δὲ σοῦ. 

ΤΕΙ͂. ἀπελθέτω νυν ϑεσφάτων ἐμῶν ἕχάς. 

ΚΡ ἐμὸς πεφυκὼς παῖς ἃ δεῖ σιγήσεται. 

ΤΕΙ. βούλει παρόντος δῆτά δοι τούτου φράσω; 

«Ο «- σι 

' 
κάψῃ] Ἠουσνογάθῃ, συγκατασκάπτῃ ἸἸὈΥΪ | πόλι, ΒΌΡΘΙΒΟΙ, ἐς, ΚΕ, πόλις ἯΙ 
τόλι γ (πόλι Α) 88 λόγοις τις τ: ἐμοῖσι] Ῥογβοῃ, λόγοις τοῖς ἐμοῖς 

ἰς Α, λόγοισι τοῖς ἐμοῖς τίς (τις ΒῚ Υὶ 888 κἀνατρέψοντας (Οὐ, κάνα- 

ἰπέψαντας α, κἀναστρέψοντας Α 1, ἐτεοτῦδαν 8, κἀναστρεψάντας Πὶ 
889 ἐστὶ τὸ κακὸν (ἡ | ἐστιν 4 ἐστι 43 892 τε] δὲ 1, 898 ἀο]οῦ 

Ὁ Ηδυζηδπ 894 χαῖρεϑ᾽ Α | γὰρ οι. Καὶ 890 πείρεσομαι 1, 

896 αὑτοῦ ἢ | πρεσβύτα Εὶ 897 κρ. ΘΧ τεὶ ΟΟΥΤ, .Ε | φεύγεις μ᾽ ἴῃ 
6. τ | σ᾽] δ᾽ 8 899 τάδε 11, τάχα ἰ 900 ϑέλων Μ΄, ἴονῦ. 
᾿-οϑῶ 902 μ᾽ ἄλλο ΕΞΒ ν Β0Ρ61 ὁ 801. ὃ, οἷν. 560}0]. εἰς ποῖον γὰρ 
ὝἍλο 908 54. ἀοϊοὺ 6α. Ζῖρρεσον 904 σάφα 11, 90ὅ ποῦστι ν6] 
Ἰοῦ᾽ στι ΒΕ Ο ] με ομι. Ε΄ | ἀπήγαγεν Β΄, ἐ 5'ροι ἀἁ βου. ὕ, ἤγαγεν Πα 
᾿ 900 ὧδ᾽ οὐ α | ἄπεστιν 1,] δέ που Βὶ (σου βιρο βου. Ὁ) οὖ δου. ἴῃ 
,ἕἔ σου ὦ 9017 νυν] Ῥογβοῃ, δὴ ΒΑ (νῦν ΒΌΡΟΥΒΟΥ, 0), νῦν γ 
Ὁ9 δῆτα τοῦτό σοι α| τοῦτο Β (απῦ. ἴῃ τούτου ὃ) σ᾽ [| φράσσω Α 
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ΚΡ, κλύων γὰρ ἂν τέρποιτο τῆς σωτηρίας. 910 
ΤΕΙ. ἄκουε δή νυν ϑεσφάτων ἐμῶν ὃδόν 

[ἃ δρῶντες ἂν μάλιστα σώσαιμεν πόλιν]. 

σφάξαι Μενοικέα τόνδε δεῖ σ᾽ ὑπὲρ πάτρας, 
σὸν παῖδ᾽, ἐπειδὴ τὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς. 

ΚΡ τί φής; τίν᾽ εἶπας τόνδε μῦϑον, ὦ γέρον; 91 
ΤΕΙ. ἅπερ πέφηνε, ταῦτα κἀνάγκη σ᾽ ὁρᾶν. 

ΚΡ, ὦ πολλὰ λέξας ἐν βραχεῖ λόγῳ καχά. 

ΤΕΙ. σοί γ᾽. ἀλλὰ πατρίδι μεγάλα καὶ σωτήρια. 
ΚΡ οὐκ ἔκλυον, οὐκ ἤκουσα᾽ χαιρέτω πόλις. β 

ΤΕΙ͂. ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐκέϑ᾽ αὑτός" ἐκνεύει πάλιν. 930. 
ΚΡ. χαίρων ἴϑ᾽" οὐ γὰρ δῶν με δεῖ μαντευμάτων. 

ΤΕΙ͂. ἀπόλωλεν ἡ ἀλήϑει᾽, ἐπεὶ σὺ δυστυχεῖς; 

ΚΡ ὦ πρός σε γονάτων καὶ γερασμίου τριχός, 

ΤΕΙ͂. τί προσπίτνεις μὲ; δυσφύλακτ᾽ αἴνει κακά. 
ΚΡ σίγα πόλει δὲ τούσδε μὴ λέξῃς λόγους. ϑφῦ, 

ΤΕΙ. ἀδικεῖν κελεύεις μ᾽" οὐ σιωπήσαιμεν ἄν. 

ΚΡ τί δή μὲ δράσεις: παῖδά μου κατακτενεῖς: 

ΤΕΙ. ἄλλοις μελήσει ταῦτ᾽. ἐμοὶ δ᾽ εἰρήσεται. 

ΚΡ ἐκ τοῦ δ᾽ ἐμοὶ τόδ᾽ ἦλϑε καὶ τέκνῳ κακόν; 
ΤΕΙ. ὀρϑῶς μ᾽ ἐρωτᾷς κείς ἀγῶν᾽ ἔρχῃ λόγων. 980 

δεῖ τόνδε ϑαλάμαις, οὗ δράκων ὃ γηγενὴς 
ἐγένετο Ζίρκης ναμάτων ἐπίσκοπος, 

σφαγέντα φόνιον αἷμα γῇ δοῦναι χοὰς 

Κάδμου, παλαιῶν ΄άρεος ἔκ μηνιμάτων, 

910 χλοίων Α | ἴοντί. τῇ σωτηρίᾳ 911 οὖ 914 αο]ού Ναποῖς 
911 δή νυν] Βεγῆθ5, δὴ νῦν 1101] [ ὁδούς ΟΘ΄ 912 μάλιστα σώσαιμεν͵ 
πόλιν καδμείων 4, σώσαιτε καδμείων πόλιν γ} νούϑυτα ἀο] ον ΚΙτΟΒΠΟΙΝ, 
οἵν. 864 918 τόν δὲ] τόν Β δὲ ΒΌΡΘΟΥ νϑύβαμὰ 846. ὃ 916 φῆις 4) 
5680], γράφεται τί φής; ἐμὸν παῖδ᾽ ἕνεκα γῆς σφάξαι ϑέλειςξ; 916 πέ- 
φὴνε] διηρθυ, πέφυκε Ἰ1Ὀτὶ | ταῦτ᾽ ἀνάγκη 1,, ταῦτα κ᾿ ἀνάγκη ἴ| σ᾽ 
ὁρᾶν] Βου!ρδὶ, σε δρᾶν 111 917 λόγῳ] Νάποκ, χρόνῳ 1101 918 γ 
τ᾿ 1} μεγάλα] κεδνὰ Νάυοῖ | σωτήρια] σρία 4(Β 920 ἁνὴρ] Ἠδοτιηδῃπ, 
ἀνὴρ Ἰ1ΌΥ1 | οὐκέϑ'᾽ αὑτός] ΔΙΟΙκοπδοΥ, οὐκέτ᾽ αὐτός Ἰ1ΌΥῚ 921 ἴϑι σ΄ 
μαντευμάτων] ϑεσπισμάτων Οἱ 922 ἀπώλωλεν Α οὗ ταυῦ. ἴῃ ἀπόλωλεν ΚΠ 
ἀλήϑεια Β' (ἀλήϑει᾽ Ὁ), ᾿λήϑει᾽ 1,, ἀλη Α 924 προσπιτνεῖξ, 
ΠΥΡῚ | αἴνει) ΕΠ]ΤΉ5]6γ, αἰτῇ ΟΝ 92ὕ πολίταις τοῖσδε Ο 920 σμηι 
πῆσαιμεν Α 921 [οτῦ. τί δῆτα δράσεις: [ παίδα Α | κατακχτανεῖς 
μκαταχτενοῖς ' οἵ ἴῃ εἴ ταὰσῦ. ἢ 081 ϑαλάμοις 11, 934 Κάδμῳ πα- 
λαιῶν ΜΝ Ἰοϊκθηδου [ ἄρεως Α Ἱ 
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ὃς γηγενεῖ δράκοντι. τιμωρεῖ φόνον. 98 

καὶ ταῦτα δρῶντες σύμμαχον κτήσεσϑ'᾽ ᾽άρη. 

χϑὼν δ᾽ ἀντὶ καρποῦ καρπὸν ἀντί 9᾽ αἵματος 
αἷμ᾽ ἣν λάβῃ βρότειον, ξξετ᾽ εὐμενῆ 
γῆν, ἥ ποϑ' ἡμῖν χρυσοπήληκα στάχυν 

σπαρτῶν ἀνῆκεν" ἐκ γένους δὲ δεῖ ϑανεῖν 940 
τοῦδ᾽ ὃς δράκοντος γένυος ἐχπέφυκε παῖς. 
σὺ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡμῖν λοιπὸς εἶ σπαρτῶν γένους 
ἀκέραιος. ἔκ τε μητρὸς ἀρσένων τ᾽ ἄπο, 

οἵ σοί τε παῖδες. ΔΑΐμονος μὲν οὖν γάμοι 
β σφαγὰς ἀπείργουσ᾽. οὐ γάρ ἐστιν ἤϑεος" 94ῦ 

[κε μὴ γὰρ εὐνῆς ἥψατ᾽, ἀλλ᾽ ἔχει λέχος 

β οὗτος δὲ πῶλος τῇδ᾽ ἀνειμένος πόλει 

ϑανὼν πατρώαν γαῖαν ἐκσώσειεν ἄν. 
πικρὸν δ᾽ ᾿ἀδράστῳ νόστον ᾿Δργείοισί τε 
ϑήσει, μέλαιναν κῆρ᾽ ἐπ’ ὄμμασιν βαλών, 960 

κλεινάς τὲ Θήβας. τοῖνδ᾽ ἑλοῦ δυοῖν πότμοιν 
τὸν ἕτερον ἢ γὰρ παῖδα σῶσον ἢ πόλιν. 

τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν πάντ᾽ ἔχεις" ἡγοῦ, τέκνον. 

πρὸς οἶκον. ὅστις δ᾽ ἐμπύρῳ χρῆται τέχνῃ. 
μάταιος" ἣν μὲν ἐχϑρὰ σημήνας τύχῃ, θδδ 
πικρὸς καϑέστηχ᾽ οἷς ἂν οἰωνοσκοπῇ" 
ψευδῆ δ᾽ ὑπ᾽ οἴκτου τοῖσι χρωμένοις λέγων 
ἀδικεῖ τὰ τῶν ϑεῶν. Φοῖβον ἀνθρώποις μόνον 

χρῆν ϑεσπιῳδεῖν, ὃς δέδοικεν οὐδένα. 

ΧΟ. Κρέον, τί σιγᾷς γῆρυν ἄφϑογγον δχάσας; 900 

κἀμοὶ γὰρ οὐδὲν ἧσσον ἔκπληξις πάρα. 
ΚΡ, τί δ᾽ ἄν τις εἴποι; δῆλον οἵ γ᾽ ἐμοὶ λόγοι. 
Ἷ 3... ἢ ᾿ ἐγὼ γὰρ οὔποτ᾽ ἐς τόδ᾽ εἶμι συμφορᾶς, 

" 98ὅ τιμωρεῖν Π' 980 χτήσασϑ᾽ δ.) ἄρην Βϑ 937 χϑῶν Α 
038 ἔξετ᾽ Α' οὐ ὁουτ. ἴπ ξξετ᾽ Δ 989 ὑμῖν (Ο' | χρυσοπήλικα Α 
4054. ἀνῆκε 4 | ἐκ λόγου δὲ ΟΙΒΌΒΟμα, ἔοτί. ἐκ δὲ τοῦδε δεῖ ϑανεῖν 
ἄνδρ᾽ ὃς 946 ἐστιν ἠΐϑεος Ο1,, ἔστ᾽ ἠΐϑεος 946 εὐνὴς 4 | 
γθύβαπν ἀ 6] νι Ν᾽ Δ]ΟΚΘΉ 8 ΘΥ 948 ϑανῶν πατρῷαν Α | πρῷαν Πὶ 
380 ὄμμασι 48Β.δΟ 981 τῶνδ᾽ 6 | δοιοῦν 4 958 ἡμῖν 6 | ὧν πάντ᾽ 
᾿πΠ γα. 501. ὦ 9δὅ 5α. ἐχϑρὰ .. πικρὸς (ἐχϑρὸς ἴῃ Π1Όγοὸ 160.}} πικρὰ... 
ἐχϑρὸς ΜΔ]ΟΚΘΏΔΟΙ 98 φοῖβον δ᾽ Πὶ οὅ9 χρὴ ΡΒΙ]υὺ. ἀ6 Ῥγίῃ. 
Ὅτ. Ὁ. 4015 901 ἧσσον] Βιπποῖς, ἧττον 1101] 968 ειμι Α, 
εἶμι Β 
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ὥστε σφαγέντα παῖδα προσϑεῖναι πόλει. 
πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισι φιλότεχνος βίος, 

οὐδ᾽ ἂν τὸν αὑτοῦ παῖδά τις δοίη χτανεῖν. 

μή μ᾽ εὐλογείτω τἀμά τις κτείνων τέκνα. ; 
τν, σὲ 3 Ὁ ς ΄ . μή ΄ 

αὐτὸς δ΄ ἐν ὡραίῳ γὰρ ἕσταμεν βίου; 

ϑνησκειν ἕτοιμος πατρίδος ἐκλυτήριον. 
ἀλλ’ εἶα, τέκνον, πρὶν μαϑεῖν πᾶσαν πόλιν 910. 
ἀκόλαστ᾽ ἐάσας μάντεων ϑεσπίσματα, 

φεῦγ᾽ ὡς τάχιστα τῇσδ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς χϑονός" 

λέξει γὰρ ἀρχαῖς καὶ στρατηλάταις τάδε, 

[πύλας ἐφ᾽ ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας μολών᾽"] 
κἂν μὲν φϑάσωμεν, ἔστι ὅσοι σωτηρία" ϑΤῦ 
ἣν δ᾽ ὑστερήσῃς; οἰχόμεσϑα, κατϑανῆῇ. 

ΜΈ. ποῖ δῆτα φεύγω; τίνα πόλιν; τίνα ξένων; 

ΚΡ. ὅπου χϑονὸς τῆσδ᾽ ἐκποδὼν μάλιστ᾽ ἔσῃ. 
ΜῈ. οὐκοῦν σὲ φράξειν εἰκός, ἐχπονεῖν δ᾽ ἐμέ. 
ΚΡ Δελφοὺς περάσας ΜΕ. ποῖ μὲ χρή, πάτερ, μολεῖν; 980 

ΚΡ Αἰτωλίδ᾽ ἐς γῆν. ΜΕ. ἐκ δὲ τῆσδε ποῖ περῶ; 

ΚΡ Θεσπρωτὸν οὖδας. ΜΕ. σεμνὰ ΖΙωδώνης βάϑρα; 

ΚΡ, ἔγνως. ΜΕ. τί δὴ τόδ᾽ ἔρυμά μοι γενήδεται; ᾿ 

ΚΡ, πόμπιμος ὃ δαίμων. ΜΕ. χρημάτων δὲ τίς πόροο; 
ΚΡ ἐγὼ πορεύδσω χρυσόν. ΜΕ. εὖ λέγεις, πάτερ. 985, 

χώρει νυν᾽ ὡς δὴν πρὸς κασιγνήτην μολών, 

904 προσϑεῖναι 4. 86ἃ σ Θνγαπαϊῦ, προσϑεῖναι αι, 564 οσ ἴπ Υ88. 
500, αὅ, προϑεῖναι Οἱ 906 πᾶσι ΒΑ, | ἀνϑρώποισ (, οοΥγ. ἴ 
966 αὐτοῦ 1101] | τίς Εἰ || δοίη τις 11, 968 5α. ἀο]οὺ Ηθυθθθη ϑθθδ 
ἔσταμεν «Β1,, ἕσταμεν ἴῃ ἴσταμαι ταυῦ. 45 γρ. ἵσταμαι ἴῃ τηϑῦρ. α 
βίου] Βιοῖβῖκθ, βίῳ 1011, Τουτὶ. μόρου 969 ἔτοιμος 4, ἕτοιμός εἶμι 1, 
910 εἶα ΑαΒ6Ο | πᾶσαν οτὰ. 4 βυργὰ ν. δα. 43 912 ἀπαλλαγεὶς 
1, οὐ α, 868 αγεὶς ἴῃ γ88. 50ύ. α2, ἀπαλλαχϑῆς ὃ 9714 πύλαις Β 
μολῶν 4 | νογϑυτὰ απθπὶ βαβρθούαμη παθυῖὺ ὙΔΙΟΚΘμΔΘΥ ἀο]δνὶ, οἷν. 
Β0Π01]. δ ν. 978 ἤρκει οὗτος" ὃ γὰρ ἐπιφερόμενος πύλας .. μολών πὲ 
ριστός ἐστιν 9160 ὑστερήσεις ὶ οοΥΥ. Ὁ | οἰχόμεσθαντϑανῆ δ΄ 
911 πῆ 1, }] ξένον 1, ] ποῖον ξένον; ῬΆ]ΘΥ οΥ78 1ῃ ὑθχύμ ΟἸηῖ588 
δα, ἴῃ τηᾶῦρ. ὦ [ ἐκποδῶν 4.8 (ἐκποδὼν 9) 980 ροϑὺ περάσας 86 
ἀυπὺ φεῦγε Β΄, φεύγειν ΠΗ, οἵα. 4α, αὖ σ]οβδᾶτη βαργαβου. αἢ πῇ ΜΠ] 
με οἵη. “6 | πάτερ οτὰ. 1, οὖ ἴῃ Βὶ αὖ ἀοΙοπάπηη ραποίϊβ ποίων ὃ 
981. ξρ.. ητὸ ἘΠ ΟΣ ἢ 982 ϑεσπρωτῶν Β 1 οον. ὃ, ϑεσπρωτὺ 
ΒΟΥΊΡΙΟ ὦ ΒΌΡΟΙ ὁ ὦ 988 ἔγνωις α δὴ τόδ᾽ ἔρυμα] Μαβρτανθ, δῆτ 
ἔρυμα (ἔρυγμα 18) 1100] 984 πόμπημος Α 980 πορεύσω] παρέξω 

980---9859 ἀοϊοὺ Οι.ὐοητααὺ 0986 νοῦρα χώρει νῦν (νῦν 1) οὐ 99 
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ἧς πρῶτα μαστὸν εἵλκυσ᾽. ᾿Ιοκάστην λέγω, 
μητρὸς στερηϑεὶς ὀρφανός τ᾽ ἀποξυγείς, 

προσηγορήσων εἶμι καὶ σώσων βίον. 
ἀλλ᾽ εἶα, χώρει" μὴ τὸ σὸν κωλυέτω. 990 

' γυναῖκες, ὡς εὖ πατρὸς ἐξεῖλον φόβον 

κλέψας λόγοισιν, ὥσϑ᾽ ἃ βούλομαι τυχεῖν᾽ 
ὅς μ᾽ ἐκκομίξει, πόλιν ἀποστερῶν τύχης. 
καὶ δειλίᾳ δίδωσι. καὶ συγγνωστὰ μὲν 

γέροντι, τοὐμὸν δ᾽ οὐχὶ συγγνώμην ἔχει, φϑῦ 

προδότην γενέσϑαι πατρίδος ἥ μ᾽ ἐγείνατο. 
ὡς οὖν ἂν εἰδῆτ᾽, εἶμι καὶ σώσω πόλιν 
ψυχήν τε δώσω τῆσδ᾽ ὑπερϑανεῖν χϑονός. 

αἰσχρὸν γάρ᾽ οἱ μὲν ϑεσφάτων ἐλεύϑεροι 
κοὐκ εἰς ἀνάγκην δαιμόνων ἀφιγμένοι 1000 

στάντες παρ᾽ ἀσπίδ᾽ οὐκ ὀκνήσουσιν ϑανεῖν., 

πύργων πάροιϑε μαχόμενοι πάτρας ὕπερ, 

ἐγὼ δὲ πατέρα καὶ κασίγνητον προδοὺς 
πόλιν τ΄ ἐμαυτοῦ δειλὸς ὡς ἔξω χϑονὸς 

ἄπειμ᾽" ὅπου δ᾽ ἂν ξῶ, κακὸς φανήσομαι. 100 
μὰ τὸν μετ᾽ ἄστρων Ζῆν᾽ ΄άρη τε φοίνιον, 

ὃς τοὺς ὑπερτείλαντας ἔκ γαίας ποτὲ 

σπαρτοὺς ἄναχτας τῆσδε γῆς ἱδρύσατο. 

ἀλλ᾽ εἶμι καὶ στὰς ἐξ ἐπάλξεων ἄκρων 

σφάξας ἐμαυτὸν σηκὸν ἐς μελαμβαϑῆ 1010 

δοάκοντος, ἔνϑ᾽ ὁ μάντις ἐξηγήσατο, 
ἐλευϑερώσω γαῖαν" εἴρηται λόγοο. 

στείχω δέ, ϑανάτου δῶρον οὐκ αἰσχρὸν πόλει 

δώσων, νόσου δὲ τήνδ᾽ ἀπαλλάξω χϑόνα. 

Πστεοιίὶ ἀὐθαπηῦ 1ὈΥῚ, οὐδ 6΄, αὐϑιηααθηυ 10 πούϑ, ΜΙ θῃοθοθὶ δηΐθ 
ὡς 986 οὐ δηΐθ 991 οδγοϑύ, οονγοχιὺ ΜυβθρΥθνθ 986 κασιγνῆτιν Β 
981 πρῶτον 1, μαστὸν οτηΐβδιτη 5αρτῶ [1π. δα 4, Α | εἴλκυσ᾽ 4 989 προσ- 
᾿ηγορήσων [., 5864 γο ἴῃ ΥὍΒ. 507. 1 σώξων τηυῦ. ἴῃ σώσων ὶ᾽ὀἐ 990 εἴα 
856 991 ἐξεῖλον] ἐξῆλθον Β 998 ἐκκομίξειν α΄ φ917 σώ- 
σῶν αΛ΄Λ΄'͵ 999 αἰσχρῶς γὰρ οἱ μὲν ἩἨδΙηθοοῃ [1001 ὀκνήσουσι 4 ΒΕ δ 

1002 πάροιϑεν Εἰ | πάτρης 11, 1004 ὡς 481} ὡς ὃ 1006 χκα- 
χῶς ( 1006 οὔ ἴπ τηδῦρ. απ μὰ Β | ἔοτ᾽. κατ΄ ἄστρα [ ἄρη Αα, 
'ἄρην αὖΚ 1007 γαίης Εὶ 1008 ἰδρύσατο Α 1009 ἐξ ἐπάλξε ἴῃ 
188. βου. 1 1010 μελανβαϑῆ α1,, μελανβαφῆ Α Π', μελαμβαφῆ α΄ 
.1018---1018 ἀο]οὺ ΟΠ ΘΌΥΘΟΥ 1014 ἀπαλλάξαι Εἰ 

Ἐπισιρῖ 65, Ῥῃοθηΐββαθ Ἕ 



εἶ γὰρ λαβὼν ἕκαστος ὅ τι δύναιτό τις 101 

χρηστὸν διέλϑοι τοῦτο κἀς κοινὸν φέροι 
πατρίδι. κακῶν ἂν αἱ πόλεις ἐλασσόνων 

πειρώμεναι τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖεν ἄν. 

ΧΟ. ἔβας ἔβας, ΒίγΟρἢ. 

ὦ πτεροῦσσα, γᾶς λόχευμα 

νερτέρου τ᾽ ᾿Εχίδνας. 1020 
Καδμείων ἁρπαγά, 

πολύφϑορος πολύστονος, 

μιξοπάρϑενος, 

δάιον τέρας. 

φοιτάσιν πτεροῖς 

χαλαῖσί τ᾿ ὠμοσίτοις" 1026 
Διρκαίων ἅ ποτ᾽ ἐκ 

τόπων νέους πεδαίρουσ᾽ 
ἄλυρον ἀμφὶ μοῦσαν 

ὀλομέναν τ᾽ ᾿Ερινὺν 
ἔφερες ἔφερες ἄχεα πατρίδι 1030 

φόνια᾽ φόνιος ἐκ ϑεῶν 

ὃς τάδ᾽ ἦν ὃ πράξας. 

ἰάλεμοι δὲ ματέρων. 
ἰάλεμοι δὲ παρϑένων 
ἐστέναξον οἴκοις" 108ὅ 

ἰηνήνον βοάν, 

ἰηιήιον μέλος 

ἄλλος ἄλλ᾽ ἐπωτότυξε 

1016 κεῖς 1ΌΥ1 [| φέρει 7 1018 καὶ τὸ Εἰ | τολοιπὸν Β' 8] εὐτυχοῖεν 
τη. ἴῃ εὐτυχεῖεν ΟῚ. 1019 πτεροῦσσα α οὗ ῬΆΡ, πτεροῦσαΥἡ 1021 ἀρ- 
παγὰ 1 (οὐ ῬΩΡ), ἁρπαγᾷ (ν6] ἁρπαγᾶ) γ 1022 πολυφορος πολυστο- 
νος ῬαΡ, πολύστονος πολύμοχϑος 6 1024 φοιτασιν Ῥᾶρ, φοιτάσι Ἷ, 
φουτῶᾶσι γ] περοῖς ΠῚ 1026 ὦ ΑΝ ἃ 45 1021 νέους οπι. (' | πόδ᾽ 
αἴρουσ᾽ 1 1028 βα. μούσας ὀλομέναν τ᾽ ΟΘ'66], μοῦσαν, ὀλομέναν 
(οτηἾ580 τ΄) Ηδυθιμηρ (οατη 110115 σομβθηθῦ ΡαΡυΤα8) 1029 ἐρινῦν 4, 
ἐριννῦν ὃ 1088 ματέρων] πατέρων Οἱ 1038 5ᾳ. ταλεδεμοι δὲ ῬᾺΡ 

1080 ἐστεναξαν ῬΔΡ | ἐν οἴκοις 1, ἐν αὖ ἀο]οπάσῃι ραποῦϊβ ποίαν ἰ 
1030 5ᾳ. τηνὴνι.. ην.. ον... νήῆηνην. ἣν ον 1. 6. ἑηνήιον .. ἴηνήιον ΒΆΡ, 

ἰήιον... ἰήιον Ἰ1ΌΥ1 (ἐήιον βοὰν βοάν, ἰήιον μέλος μέλος ατοὐ᾽ 5) βοᾶν Α 
1038 ἄλλ᾽ ἐπωτότυζε)] Βα ίϊον, ἄλλον ἐπωτότυξε ϑογϊρίο 8 ΒΌΡΘΥ ὦ ἃ, 

ἄλλον ἐπετότυξε 4 Β (ὦ 506: ετό βου. ἢὴ) ΕΟ, ἄλλον ἐπεττότυξεν 1, 

50 ᾿ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ ᾿ 
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διαδοχαῖς ἀνὰ πτόλιν. 

βοοντᾷ δὲ στεναγμὸς 

ἀχά τ’ ἦν ὅμοιος, 1040 
ὁπότε πόλεος ἀφανίδειεν 
ς 

Ι ἃ πτεροῦσσα παρϑένος τιν᾽ ἀνδρῶν. 

χρόνῳ δ᾽ ἔβα Δ ΙΒ γ. 
Πυϑίαις ἀποστολαῖσιν 

π᾿ -- ὖὧὖπεὲε..- Οἰδίπους ὁ τλάμων 

Θηβαίαν τάνδε γᾶν 1045 

τότ᾽ ἀσμένοις, πάλιν δ᾽ ἄχη" 
ματρὶ γὰρ γάμους 
δυσγάμους τάλας 

καλλίνικος ὧν 

αἰνιγμάτων συνάπτει, 

μιαίνει δὲ πτόλιν" 1060 

δι’ αἱμάτων δ᾽ ἀμείβει 
μυσαρὸν εἰς ἀγῶνα 

καταβαλὼν ἀραῖσι 

τέκεα μέλεος. ἀγάμεϑ'᾽ ἀγάμεϑ'., 

ὃς ἐπὶ ϑάνατον οἴχεται 106 
γᾶς ὑπὲρ πατρῴας, 

Κρέοντι μὲν λιπὼν γόους, 

τὰ δ᾽ ἑπτάπυργα κλῇϑρα γᾶς 

καλλίνικα ϑήσων. 

γενοίμεϑ' ὧδε ματέρες 1060 

αλλον ἑπωτοτυξξ ΡΔΡ 1089 βροντᾶ δὲ ἴῃ γὰ8. 50γ. {} δὲ οἴῃ. 4 
1040 ἀχά] Μυβργανθ, αχαν Ῥᾶρ, ἰαχά Ἰ10τὶ (ἰαχᾶ 4ὉὉ 6) ] ὅμοιος (δὐϊατη 
ῬΔΡῚὴ] ἴουῦύ. ὄμαυλος 1041 ὁπότε 1, πο ἀο]ονῦ 1 | πολεος Ῥᾶρ (ΡοΥΒοῃ), 
᾿ πόλεως Ἰ1ὈΌΥ] 1042 ἁ Α πτεροῦσα ϑβογρίο σ᾽ ΒΌΡΕΙ δ 4, πτεροῦσα 
85 τίν 4Α8 1048 Τοτύ. Πυϑίοις [ ἀποσταλαῖσιν 4, ἀποστολαῖσι Β 

(ν δ6α. δὴ) 7 1044 ὁ τλάμων] ἴῃ τηϑΥρ. γρ. ὁ τάλας 4 1045 τήνδε Κὶ 
᾿ς 10468α. ἄσμενος 6  νεγθῶ πάλιν δ᾽ ἴσχη (510). μβῷί γὰρ γάμους δυο- 
᾿γάμους ὃ τάλας οτα. 1, ἴπ ταϑΥρ. 884. ὦ 1047 58ᾳ. μητρὶ Α«Β6 
᾿γὰρ ἴῃ τὲ ταῦ. ὃ | τάλας] ΚΙπρ',, ὁ τάλας 1101] 1060 μιάσει Π' | πτό- 
᾿ λὲν] ΟΟΥΤ. ΟΟ61015 ΚΙπρίθηϊ (ΤΎΪΟ]1 115), πόλιν ἸΙΌΥΪ, 568 πὶ ἴῃ τὰβ. 801. ὦ 
᾿ ἀθιη πτ ΒΟΙῚθ6γ6 γΟ] 556 ΡΡραιοὸὺ 108 ἀρῶσι ΒοιΙρύο ἃ βᾷροῦ ὥ "ὶ 
᾿Π 1064 ἀγάμεϑ᾽ ἀγάμεϑα 11071, 564 [ἀούὰτη ὁχ ἀγάμεϑ'᾽ ἀγάμεϑ'᾽ Α 
"τ. 108 ἑπτάπυλα 17|[ κλῇϑρα α4, κλῆϑιρα ΟΟΥΤ. ἢ ΘΧ δὶ 6, μλεῖϑρα Υ 
1069 ροϑὺ ϑήσων 6Τ85. γε Πὶ 1060 γενοίμεσθϑ᾽ Α΄. 5864 1ρ88 τ΄. 1 δ 
46 ]6γθ νο]αΐβθο νίαν [ μητέρες Π᾽, ματέρας 1, ματέρες 
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γενοίμεϑ᾽ εὔτεκνοι, φίλα 

Παλλάς, ἃ δράκοντος αἷμα 
λιϑόβολον κατειργάσω, 

Καὸδμείαν μέριμναν 

δρμήσασ᾽ ἐπ᾽ ἔργον, 
ὅϑεν ἐπέσυτο τάνδε γᾶν 100 

ἁρπαγαῖσι δαιμόνων τις ἄτα. 

ΑΤΓΤΈΛΟΣ. 

’, 2 , ὠή, τίς ἐν πύλαισι δωμάτων κυρεῖ; 
ἀνοίγετ᾽, ἐχπορεύετ᾽ ᾿Ιοκάστην δόμων. 

ὠὴ μάλ᾽ αὖϑις" διὰ μακροῦ μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 
ἔξελϑ᾽, ἄκουσον, Οἰδίπου κλεινὴ δάμαρ, 1010 
λήξασ᾽ ὀδυρμῶν πενϑίμων τε δακρύων. 

10. ὦ φίλτατ᾽, οὔ που ξυμφορὰν ἥκεις φέρων 
᾿Ετεοκλέους ϑανόντος, οὗ παρ᾽ ἀσπίδα 
βέβηκας αἰεὶ πολεμίων εἴργων βέλη; 

[τί μοί ποϑ’ ἥκεις καινὸν ἀγγελῶν ἔπος: 10τῦ 
τέϑνηκεν ἢ ζῇ παῖς ἐμός; σήμαινέ μοι. 

ΑΓΙΓΓ. ξῇ. μὴ τρέδσῃς τόδ᾽, ὥς σ᾽ ἀπαλλάξω φόβου. 
10. τί δ᾽; ἑπτάπυργοι πῶς ἔχουσι περιβολαί; 

ΑΓΤΓΓ. ἑστᾶσ᾽ ἄϑραυστοι, κοὐκ ἀνήρπασται πόλις. 

10. ἦλθον δὲ πρὸς κίνδυνον ᾿“ργείου δορός; 1080 
ΑΓΓΙΓ.. ἀκμήν γ᾽ ἐπ᾽ αὐτήν" ἀλλ᾽ ὃ Καδμείων Ζρης 

1061 ἄτεκνοι 6 | φίλα 17,, φῖλα ΟΘ΄, φίλαι ΘΌΡΟΥΒΟΥ. γρ. φίλα Α Ε, 
φίλαι Β' (η ΒΌΡΘΙ αἦ 801. ὃ) 1002 πολλάς α'ὰ 1008 λιϑοβόλον Β 
1004 5α. καδμεῖων ϑογρύο ἃ ΒΌΡΕΥΙ ὦ α, καδμίαν ἔδοίατη 6χ καδμείαν αὖ 
να. 20, ἴοτῦ. Καδμεῖον ] ὁρμήσας 4 Β΄(6΄Γ οογγ. ὃ 1Ο0θῦ5α. ἐπέσυτο ΟΟΥΥ. ἴῃ 
ἐπέσσυτο [,, ἐπέσσυτο γ] τᾶνδε Α | γαῖαν ἁρπαγαῖσι Βοίϊον, ἔοτί. γᾶν συν- 
αλλαγαῖσι, 1007 ΨΓΓΕΜΟΣῚΊ οἵα. 3, ἴουύ. ρυδθϑίαῦ ΘΕΡΆΠΩΝ, οἷν. 
1078 5α. οὐ 1213 1009 ἴῃ 1 Β0Π0]1ο βραδέως μὲν ἐξέρχῃ, ὅμως ἔξελϑε 
ἄκουσον δαϊθοία Βαηὖ γουθῶ ἐν τοῖς πολλοῖς ἀντιγράφοις οὐ γράφεται ὃ στί- 
χος, νἱ46 δα ν. 107ὅ 1070 κλεινὴ) γρ. κυδρὴ Βιιρθυβουν, 4 1012 οὔ] 
Ἠδιΐαπρ,, ἤ 4, ἦ ν᾽ 1014 αἰεὶ α, ἀεὶ γ εἴργων 4α εἴργων 45 | βέλη] 
δόρυ ὦ βέλη βιιρογβοῦ. αΞῷΖΟ. 1075 ἀγγελῶν Α οὖ βαροιβου. γρ. ἀγγέλλων ΕΠ, 
ἀγγέλων ΒΒ, ἀγγέλλων α' [ νϑγβάτη ἀο]ονῦ ὙᾺ]ΟΙΚοπμ Υ 6]. ΒΟΠ 0110 ἐν τοῖς 
πολλοῖς ἀντιγράφοις οὐ φέρεται ὁ στίχος 1010 ἣ 4 1077 τρέσῃς, 
τοῦδ᾽ (τοῦδ᾽ ἴῃ Ἰ0ΤῸ γ60.) ὡς Ῥογβοη | ὡς σ᾽ αὃ, ὡς γ, ΒΌΡΘΙ ὡς ρ»]οΒδῶμη 
ἦλθον ἵνα σε 5ογ. " 1078 ἑπτάπυλοι 1, 1081 ἐπ᾽] ἐς α 
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κρείσσων κατέστη τοῦ Μυκηναίου δορός. 

ὃν εἰπὲ πρὸς ϑεῶν, εἴ τι Πολυνείκους πέρι 
οἶσϑ᾽᾽ ὡς μέλει μοι καὶ τόδ᾽, εἰ λεύσσει φάος. 

ἌΓΓΓ. ξῇ σοι ξυνωρὶς ἐς τόδ᾽ ἡμέρας τέκνων. 108ὅ 

10. εὐδαιμονοίης. πῶς γὰρ ᾿“ργείων δόρυ 

πυλῶν ἀπεστήσασϑε πυργηρούμενοι; 

λέξον, γέροντα τυφλὸν ὡς κατὰ στέγας 

ἐλϑοῦσα τέρψω, τῆσδε γῆς σεσωμένης. 

ΑΓΓΙ. ἐπεὶ Κρέοντος παῖς ὃ γῆς ὑπερϑανὼν 1090 

πύργων ἐπ᾽ ἄκρων στὰς μελάνδετον ξίφος 

λαιμῶν διῆκε τῇδε γῇ σωτήριον, 

λόχους ἔνειμεν ἑπτὰ καὶ λοχαγέτας 

πύλας ἐφ᾽ ἕπτά, φύλακας ᾿Αργείου δορός, 

σὸς παῖς, ἐφέδρους ἱππότας μὲν ἱππόταις 109 

τάξας, ὁπλίτας δ᾽ ἀσπιδηφόροις ἔπι, 
ὡς τῷ νοσοῦντι τειχέων εἴη δορὸς 

ἀλκὴ δι᾿ ὀλίγου. περγάμων δ᾽ ἀπ᾽ ὀρϑίων 

λεύκασπιν εἰσορῶμεν ᾿4ργείων στρατὸν 
Τευμησὸν ἐχλιπόντα᾽ καὶ τάφρου πέλας 1100 

δρόμῳ συνῆψεν ἄστυ Καδμείας χϑονός. 

παιὰν δὲ καὶ σάλπιγγες ἐκελάδουν ὁμοῦ 
ἐχεῖϑεν ἔκ τὲ τειχέων ἡμῶν πάρα. 
καὶ πρῶτα μὲν προσῆγε Νηίσταις πύλαις 

λόχον πυχναῖσιν ἀσπίσιν πεφρικότα 110 

ὁ τῆς κυναγοῦ Παρϑενοπαῖος ἔκγονος, 
, ἐπίσημ᾽ ἔχων οἰκεῖον ἐν μέσῳ σάκει, 

1082 χρεῖσσον τητῦ. ἴπ χρείσσον Α 1084 οἵη. 6' || μέλλει 8, 
ἱ μέλοι Ε΄ 1] μου ΒΒ | τοῦδ᾽ ΒΒ, | λεύσει 481, 1086 εὐδαιμονήοις ἴῃ 
᾿ εὐδαιμονοίης τηαῦ. Α [᾿Ζ4ργεῖον ΕῚΧ 1087 ἐπεστήσασϑε [1 1089 σε- 
᾿ σωμένης] 5011051, σεσωσμένης 110 Υ] 1092 λαιμῶν α, 564 ὧν 801. οὖ ὃν 
ΒΌΡΕΥ ὦ Ῥοβιιὺ αὅ, λαιμὸν 5, πλοιῶν 1). ἀπᾶθ πλευρῶν ΒταποΙς | τῆσδε γῆς Ο 

ἱ 109 οἴῃ. “|| σὸς παῖς οἵα. ΜΒ, ἴῃ ἔπθ ν. 1094 86. τη. γϑοθη ]βΒ:1η8, 
Ϊ [1096 τάξας] Ἠδιτηδηη, ἔταξ᾽ 1101] |[ δ᾽ οἵα. 6 [ ἀσπιδηφόροις 4, 568 
Ὁ ΟΧ υ τᾶ8. οογγθούαμῃ νἹἀούαγ, ἀσπιδηφόρους α 6 ἀσπιδηφόροις α 
1091 δορὸς] ἴογῦ. μέρει 1098 ὀλίγων Ο' ] περγάμων τ᾿ ἀπορϑήτων ΠΕ 
5068 ἤτων τη. ΤΟΟΘμύϊοΥυ γοῆηχίῦ, ἐὼν αὖ νἱᾶ. τη. ῬΥΠη8 1099 ἀρ- 
͵,γεῖον ΚΕ 1100 54. Βαβρϑοῦ (1101 αἀδ]οὺ ΚΙτομηοΙΣ 1100 τευμησσὸν 
14 τελμησσὸν 43 | ἐκλείποντα ΒΙ, 1102 ἐκκελάδουν ᾿ὶ 1104-- 1140 
᾿Ἰηβ  ἐϊοῖοβ Ρυϊαῦ Μοσαβ, ἀο]οῦ ΝΡ. 1104 Νηίσταις] Κ᾿. πρου, νηίταις 
ἸοηῚ 110 ἀσπίσι ΒΒ 1106 ἔχγονος)] γόνος α΄ὮἙΓἪ͵. 1101 ἐπίσημα 11, 
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ἑκηβόλοις τόξοισιν ᾿“ταλάντην κάπρον 
χειρουμένην Αὐἰτωλόν. ἐς δὲ Προιτίδας 
πύλας ἐχώρει σφάγι᾽ ἔχων ἐφ᾽ ἅρματι 1110 

ὁ μάντις ᾿Δμφιάραος, οὐ σημεῖ᾽ ἔχων β 

ὑβοισμέν᾽. ἀλλὰ σωφρόνως ἄσημ᾽ ὕπλα. 

᾿φγύγια δ᾽ ἐς πυλώμαϑ' ᾿ππομέδων ἄναξ 
ἔστειχ᾽ ἔχων σημεῖον ἐν μέσῳ σάκει 

στικτοῖς Πανόπτην ὄμμασιν δεδορκότα, 111 

τὰ μὲν σὺν ἄστρων ἐπιτολαῖσιν ὄμματα 
βλέποντα, τὰ δὲ κρύπτοντα δυνόντων μέτα, 
ὡς ὕστερον ϑανόντος εἰσορᾶν παρῆν. 

Ὁμολωίσιν δὲ τάξιν εἶχε πρὸς πύλαις 
Τυδεύς, λέοντος δέρος ἔχων ἐπ᾽ ἀσπίδι 1120 

χαίτῃ πεφρικός" δεξιᾷ δὲ λαμπάδα 

Τιτὰν ΠΗΙΑομηϑεὺς ἔφερεν ὡς πρήσων πόλιν. 

ὁ σὸς δὲ Κρηναίαισι Πολυνείκης πύλαις 

"Ἄρη προσῆγε᾽ Ποτνιάδες δ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδι 
ἐπίσημα πῶλοι δρομάδες ἐσκίρτων φόβῳ, 112 

εὖ πὼς στρόφιγξιν ἔνδοϑεν κυκλούμεναι 

πόρπαχ᾽ ὑπ᾽ αὐτόν, ὥστε μαίνεσϑαι δοκεῖν. 

ὁ δ᾽ οὐκ ἔλασσον ἄρεος ἐς μάχην φρονῶν 
Καπανεὺς προσῆγε λόχον ἐπ᾽ ᾿Ηλέκτραις πύλαις" 
σιδηρονώτοις δ᾽ ἀσπίδος τύποις ἐπῆν 1180 
γίγας ἐπ᾿ ὥμοις γηγενὴς ὅλην πόλιν 
φέρων μοχλοῖσιν ἐξανασπάσας βάϑρων,., 
ὑπόνοιαν ἡμῖν οἷα πείσεται πόλιρ. 

ταῖς δ᾽ ἑβδόμαις "Ἄδραστος ἐν πύλαισιν ἦν, 
ἑκατὸν ἐχίδναις ἀσπίδ᾽ ἐχπληρῶν γραφῇ 1188 

1108 ἐκηβόλοις Α 1109 αἰτολόν Α 1110 ἅρμασιν "α΄ 1112 
ὑβρισμένα 1], 1118 δ᾽᾽7᾽, ϑ᾽ α 1114 ἔστηχ᾽ Α οὖ ἡ ἴπ τᾶ. βουιρίο 

1116 ὄμμασι 4, ὄμμασι Βϑ'΄ 11106---1118 ἀο]οὺ Βοιρὶς (1118 ἀδπηπαν 
απο οὐϊωμι 1110. 1117 βαβροούοβ παρα τὴ Ὗ ΔΙ ΟΚθμαο) 1110 ξὺν α΄ 
{119 ὁμολωίσι Β.1,, μολωίοσι Ο' ] πύλας α ὁοοὐτ. αΖῷΖ 1120 τυδεύς ἴῃ ΤΆ. 
501, 1121 πεφρικὼς 4 ΟἹ οὐ τῶ. ΟΟΥΥ. ἴῃ πεφρικὸς Β| δεξιὰ 4.1, δεξιᾶ 

1122 ἔφερ᾽ α,. 1128 Τογύ. Κρηναίοισ, 1124 ἄρην α51, οὔ ν ῬυποΙΕ 
ποίανο 1 1126 ἐπίσημοι [17 6ΟΥἿ. 1 1120 εὖ Α στρόφιξιν 6 
1132 βάϑρων] βία, Βα ρουβον, γρ. βάϑρων θεμελίων Α, βίᾳ Υ 1184 δ΄ 
0πη), 4.1 ἔβδόμαις οὐ ἣν Α 1180 54. ἔοτὺ, ἑκατὸν ἐχίδναις ἀσπίδ᾽ 
ἐχπληρῶν ὕδρας (οούογ!5. 4161615) 
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ὕδρας ἔχων λαιοῖσιν ἐν βραχίοσιν, 

᾿“ργεῖον αὔχημ᾽ " ἐκ δὲ τειχέων μέσων 

δράκοντες ἔφερον τέκνα Καδμείων γνάϑοις. 
παρῆν δ᾽ ἑχάστου τῶνδέ μοι ϑεάματα 

ξύνϑημα παρφέροντι ποιμέσιν λόχων. 1140 

καὶ πρῶτα μὲν τόξοισι καὶ μεσαγκύλοις 

ἐμαρνάμεσϑα σφενδόναις 8’ ἕκηβόλοις 

πέτρων τ᾽ ἀραγμοῖς" ὡς δ᾽ ἐνικῶμεν μάχῃ. 

ἔκλαγξε Τυδεὺς χὼ σὸς ἐξαίφνης γόνος" 

ὦ τέκνα Ζαναῶν., πρὶν κατεξάνϑαι βολαῖς, 114 

τί μέλλετ᾽ ἄρδην πάντες ἐμπίπτειν πύλαις, 

γυμνῆτες ἱππῆς ἁρμάτων τ᾽ ἐπιστάται; 

ἠχῆς δ᾽ ὅπως ἤκουσαν, οὔτις ἀργὸς ἦν᾽ 
πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον κρᾶτας αἱματούμενοι 

ἡμῶν τ᾽ ἐς οὖδας εἶδες ἂν πρὸ τειχέων 1160 
πυχνοὺς κυβιστητῆρας ἐχπεπνευκότας" 

ξηρὰν δ᾽ ἔδευον γαῖαν αἵματος ῥοαῖς. 

ὁ δ᾽ ᾿“ρκάς. οὐκ ᾿4ργεῖος, ᾿“ταλάντης γόνος 
τυφὼς πύλαισιν ὥς τις ἐμπεσὼν βοᾷ 

πῦρ καὶ δικέλλας. ὡς κατασκάψων πόλιν" 118 

ἀλλ᾽ ἔσχε μαργῶντ᾽ αὐτὸν ἐναλίου ϑεοῦ 
Περικλύμενος παῖς λᾶαν ἐμβαλὼν κάρᾳ 

τ ἁμαξοπληϑῆ, γεῖσ᾽ ἐπάλξεων ἄπο᾽ 

ξανϑὸν δὲ κρᾶτα διεπάλυνε καὶ ῥαφὰς 

ἔρρηξεν ὀστέων, ἄρτι δ᾽ οἰνωπὸν γένυν 1100 

καϑημάτωδσεν᾽" οὐδ᾽ ἀποίσεται βίον 
τῇ καλλιτόξῳ μητρὶ Μαινάλου κόρῃ. 

1186 βραχίοισιν Πὶ 1189 τῶνδ᾽ ἐμοὶ Εὶ 1140 παρφέροντι, 
48 (α 80} 61 ρῳ 507. ὃ) δ, παραφέροντι 4 Π' | ποιμέσι ΒΑ 1142 ἐμαρ- 
 γψγάμεσϑ'᾽ Α. ἐμαρνάμεϑα 6' | τ᾽ ἐκηβόλοις 4α ΕΒ οοτΥ. Ὁ 1148 πέτρων] 

ΒΟΥΡ51, πετρῶν [101] 1144 χὼ] καὶ ὁ 4, καὶ Υ 1146 μέλλεϑ᾽ Α, 
μέλετ᾽ Β | ἐμπίτνειν ἴδειῦ ὁχ ἐμπίπτειν Π' 1147 ἱππῆς Α οὖ Βαρουβου. 
Εἴς ἃ, ἱππεῖς ΒΗΘ} τ᾽ οἵα. Β 1148 ἡχῆς α, ἴοτῦ. ἀχῆς 1149 κρά- 
τὰς ὃ᾽ ΒΒ, χράτας 6 1160 ἤιδες α 1161 κυβηστητῆρας α 

ΕΠ6.. ὅστις (510) ἐ ἴῃ γ88. βου. 1 116 δίκελλαν σ᾽, δικέλλας 7,7 

1166 μαργῶτ᾽ 1, 1167 λάαν «ΒΒ 6 1108 οἵη. 44 ἴῃ τηϑᾶγρ. 844. 
Α΄, γϑυββ βαβρθούυβ [ ἁμαξοπλήϑη 43, ἁμαξοπλήϑῃη ὦ ἁμαξοπλήϑη αἷ, 
γεῖσο᾽ 5, ἴον. ῥῆγμ᾽ 1109 κράτα 6 | διεπάλυνε τασῦ. ἴῃ διεπάλλυνε Π' 

1160 ὁστέων Α 1162 Μαινάλου κόρῃ] 5680]. γρ. χϑόνα (οτα. Α, 
παθοὺ α 8), τουτέστιν εἰς τὴν αιναλίαν (μαινάλου αἡἹ χϑόνα 
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ἐπεὶ δὲ τάσδ᾽ ἐσεῖδεν εὐτυχεῖς πύλας, 
ἄλλας ἐπήει παῖς σός, εἵπόμην δ᾽ ἐγώ. 
ὁρῶ δὲ Τυδέα καὶ παρασπιστὰς πυκνοὺς 110ῦ 

Αἰτωλίσιν λόγχαισιν εἰς ἄκρον στόμα 

πύργων ἀκοντίζοντας, ὥστ᾽ ἐπάλξεων 
λιπεῖν ἐρίπνας φυγάδας" ἀλλά νιν πάλιν 

κυναγὸς ὡσεὶ παῖς σὸς ἐξαϑροίζεται, 

πύργοις δ᾽ ἐπέστησ᾽ αὖϑις. ἐς δ᾽ ἄλλας πύλας τ11Ὸ 

ἠπειγόμεσϑα, τοῦτο παύσαντες νοδοῦν. 

Καπανεὺς δὲ πῶς εἴποιμ᾽ ἂν ὡς ἐμαίνετο; 
μακραύχενος γὰρ κλίμακος προσαμβάσδεις 

ἔχων ἐχώρει, καὶ τοσόνδ᾽ ἐχόμπασε, 

μηδ᾽ ἂν τὸ σεμνὸν πῦρ νιν εἰργαϑεῖν Διὸς 111ῦ 
τὸ μὴ οὐ κατ᾽ ἄκρων περγάμων ἑλεῖν πόλιν. 

καὶ ταῦϑ'᾽ ἅμ᾽ ἠγόρευε καὶ πετρούμενος 
ἀνεῖρφ᾽ ὑπ᾽’ αὐτὴν ἀσπίδ᾽ εἵλίξας δέμας, 
κλίμακος ἀμείβων ξέστ᾽ ἐνηλάτων βάϑρα. 
ἤδη δ᾽ ὑπερβαίνοντα γεῖσα τειχέων 1180 

βάλλει κεραυνῷ Ζεύς νιν ἐκτύπησε δὲ 
χϑών, ὥστε δεῖσαι πάντας" ἐκ δὲ κλιμάκων 
ἐσφενδονᾶτο χωρὶς ἀλλήλων μέλη, 
κόμαι μὲν εἰς Ὄλυμπον, αἷμα δ᾽ ἐς χϑόνα, 
χεῖρες δὲ καὶ κῶλ᾽ ὡς κύκλωμ᾽ ᾿ἸΙξίονος 1185 

εἱλίσσετ᾽" ἐς γῆν δ᾽ ἔμπυρος πίπτει νεκρός. 
ὡς δ᾽ εἶδ᾽ 'ἄδραστος Ζῆνα πολέμιον στρατῷ, 
ἔξω τάφρου καϑῖσεν ᾿4ργείων στρατόν. 

οἱ δ᾽ αὖ παρ᾽ ἡμῶν δεξιὸν Ζιὸς τέρας 

ἰδόντες ἐξήλαυνον ἁρμάτων ὄχους 1190 

1104 σὸς παῖς Β 6 | εἰπόμην Α 1108 καὶ οἴῃ. 4 1166 αἰτω- 
λοῖσι Β. αἰτωλοῖσιν ἢ] 1108 ἐριπνὰς ΒΉῊ 8] φυγάδας] φύλακας ἃπο- 
ὨΥΤΠ 5. ἃ Ὑ ]ΟΚΘμδυαμ [ πάλιν] ἔογτῦ. βρῶν 1170 πύργοις τ᾽ Τιοπὐπηδ' 

1111 ἠπειγόμεϑα Β| παύσαντας 1, ὁοΥΥ. ὦ 1112 δ᾽ ὅπως ΕΗ 
1174 τόσον Β | ἐκόμπασεν 45 111 εἰργαϑεῖν)] ἘΠ]ΙΩΒΙΘΥ, εἰργάϑειν 
Π|0 0] 1110 οὐ οἴη. Δ 8, δαα. 1051 ἐλεῖν 4 1111 πτερούμενος 4 

1178 εἰλίξας 48 1180 γεῖσσα ' 1182 χϑῶν Α 1188 οπ]. 
ἴηι ἑοχύι, δα, ἴπ τηᾶτρ. ΕΠ 1186 εἱλίσσετ᾽ ] Ἡθδί, ἑλίσετ᾽ Α,, ἑλίσσετ᾽ τὶ 
(οχ ἐλίσσετ᾽ οοΥγ. 1) 1188 καϑῖσεν] 1.. ΘΙ πα τῇ, καϑεῖσεν 1011 (καϑῆ- 
κεν τησῦ, ἴῃ καϑεῖκεν 6) 1189 τέρας Διὸς Β 1190 ὄχας 17, ου 

ΒΌΡΘΙ ας Β0Γ. 
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ἱππῆς ὁπλῖται, κἀς μέσ᾽ ᾿Ζργείων ὅπλα 

συνῆψαν ἔγχη" πάντα δ᾽ ἦν ὁμοῦ κακά" 
ἔϑνῃσκον ἐξέπιπτον ἀντύγων ἄπο, 

| τροχοί τ᾿ ἐπήδων ἄξονές τ᾽ ἐπ᾽ ἄξοσι, 
νεκροὶ δὲ νεκροῖς ἐξεσωρεύονϑ᾽ ὁμοῦ. 119 
πύργων μὲν οὖν γῆς ἔσχομεν κατασκαφὰς 

ἐς τὴν παροῦσαν ἡμέραν" εἰ δ᾽ εὐτυχὴς 

ἔσται τὸ λοιπὸν ἥδε γῆ, ϑεοῖς μέλει" 

καὶ νῦν γὰρ αὐτὴν δαιμόνων ἔσωσέ τις. 

ΧΟ. καλὸν τὸ νικᾶν" εἰ δ᾽ ἀμείνον οἱ ϑεοὶ 1200 

γνώμην ἔχουσιν, --- εὐτυχὴς εἴην ἐγώ. 

Π]0. καλῶς τὰ τῶν ϑεῶν καὶ τὰ τῆς τύχης ἔχει" 

παῖδές τε γάρ μοι ξῶσι κἀκπέφευγε γῆ. 

Κρέων δ᾽ ἔοικε τῶν ἐμῶν νυμφευμάτων 

τῶν τ᾽ Οἰδίπου δύστηνος ἀπολαῦσαι κακῶν, 190 
παιδὸς στερηϑείς, τῇ πόλει μὲν εὐτυχῶς, 
ἰδία δὲ λυπρῶς. ἀλλ᾽ ἄνελϑέ μοι πάλιν, 
τί τἀπὶ τούτοις παῖδ᾽ ἐμὼ δρασείξτον. 

4ΓΓ. ἔα τὰ λοιπά" δεῦρ᾽ ἀεὶ γὰρ εὐτυχεῖς. 
10. τοῦτ᾽ εἰς ὕποπτον εἶπας᾽ οὐκ ἐατέον. 1210 

ἍΓΓ. μεῖξόν τι χρήξεις παῖδας ἢ σεσωμένους; 

10. καὶ τἀπίλοιπά γ᾽ εἰ καλῶς πράσσω κλύειν. 
ΑΓΙΓ. μέϑες μ᾽" ἔρημος παῖς ὑπασπιστοῦ σέϑεν. 
10. κακόν τι κεύϑεις καὶ στέγεις ὑπὸ σκότῳ. 

ΑΓΙΓ. οὐκ ἄν γε λέξαιμ᾽’ ἐπ’ ἀγαϑοῖσί σοι κακά. 121 

Ο[10. ἣν μή γε φεύγων ἐχφύγῃς πρὸς αἰϑέρα. 

1191 ἱππῆς, ϑογιρύο ὃν ΒΌΡΘΙ ῆς, α, ἱππεῖς γ (ἱππεῖς 8 Ε))| ὁπλί- 
σαν Β' σ ἴῃ τ τηυῦ. ᾧ | κεἰς 1011 ] ὅπλων Β' α ΒΌΡΘΥ ὧν 501. ὃ | δηΐθ οὖ 
Ῥοβὺ 1191 5]ΠΡἪ]}) νϑύβιβ ᾿πύογοὶ 1556 ν᾽ ἀθηύαι 1192 ξυνῆψαν Ο᾽ 
1198 ἔϑνηκον Κὶ 1194 ἄξον᾽ ἐπ᾽ ἄξοσι Εἰ | ἄξοσιν Α 1, 1194 5α. 
᾿ ἄξονες δ᾽ .. νεκροί τε ΕὙΪΌΖΒΟΠΘ 1198 τολοιπὸν Β' 5 | ἧδε 4α οοττ. α| 
μέλλει Β 1199 παροὺ 4, οἵη. 7, ἴπ τπᾶτρ. δα. 1, ἀποῖβ ἱπο]αθιῦ 
Μαίθ186, ἴῃ τηδῦρ'. βου. γ ἑρμηνεία 45 1200 ἀμεῖνον 4 ἀμείνον Α5 
1601 ἔχουσιν, ΒΌΡΥΘΒΟΥ. γρ. ἔχοιεν, 4, ἔχοιεν .Βι ἔχουσιν γ 1202 ἔχοι Α 
Ι᾿ 1208 κἀπέφευγε 4, καὶ πέφευγε Β6 1206 παιδὸς 7, παίδων 1 

1208 ἐμὸν Εἰ α΄ 1210 κοὐκ 8.1, 1211 μείξον Α| τί Ε΄  σεσωσ- 
μένους ΟΝ 1212 5α. Ῥϑυβοπδύθτη ποίδϑ οαι. Β δα 4. ὃ | καὶ] κεὶ 1“ | 
 τἀλοιπά ΟἹ ] ὑπ᾽ ἀσπιστοῦ ΑΙ, 1215 οὐκ Τ᾽, κοὐκ ἡ γε] τὲ ὦ γὲ 
᾿ ΒΌΡΘΥΒΟΥ, αἢ [ σον} ΠοΊβθ, σοῖς ΠΌΓΤΙ 1216 μή μὲ α "1, ] αἰϑέραν Β 

46]. ὃ 
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ΑΓΤΓΓ. αἰαῖ" τί μ᾽ οὐκ εἴασας ἐξ εὐαγγέλου 

φήμης ἀπελϑεῖν, ἀλλὰ μηνῦσαι κακά; 

τὼ παῖδε τὼ σὼ μέλλετον, τολμήματα 

αἴσχιστα, χωρὶς μονομαχεῖν παντὸς στρατοῦ. 1220 
λέξαντες ᾿“ργείοισι Καδμείοισί τε 

ἐς κοινὸν οἷον μήποτ᾽ ὥφελον λόγον. 
᾿Ετεοκλέης δ᾽ ὑπῆρξ᾽ ἀπ᾽’ ὀρϑίου σταϑεὶς 

πύργου, κελεύσας σῖγα «κηρῦξαι στρατῷ" 

[ἔλεξε δ᾽. ὦ γῆς ᾿Ελλάδος στρατηλάται] 129 
ΖΙαναῶν ἀριστῆς, οἵπερ ἤλϑετ᾽ ἐνθάδε, 
Κάδμου τε λαός, μήτε Πολυνείκους χάριν 

ψυχὰς ἀπεμπολᾶτε μήϑ᾽ ἡμῶν ὕπερ. 

ἐγὼ γὰρ αὐτὸς τόνδε κίνδυνον μεϑεὶς 

μόνος συνάψω συγγόνῳ τὠμῷ μάχην" 1280 

κἂν μὲν κτάνω τόνδ᾽, οἶκον οἰκήθω μόνος, 
ἡσσώμενος δὲ τῷδε παραδώσω πόλιν" 
ὑμεῖς δ᾽ ἀγῶν᾽ ἀφέντες, ᾽Ζ4ργεῖοι, χϑόνα 
νίσεσϑε, βίοτον μὴ λιπόντες ἐνθάδε. 

[σπαρτῶν τὲ λαὸς ἅλις ὃς κεῖται νεκρός.] 123 

τοσαῦτ᾽ ἔλεξε: σὸς δὲ Πολυνείκης γόνος 

ἐκ τάξεων ὥρουσε χἀάπῃνει λόγους. 
πάντες δ᾽ ἐπερρόϑησαν ᾿Ζ4ργεῖοι τάδε 

Κάδμου τε λαὸς ὡς δίκαι᾽ ἡγούμενοι. 

ἐπὶ τοῖσδε δ᾽ ἐσπείσαντο, κἀν μεταιχμίοις 1240 

ὅρκους συνῆψαν ἐμμενεῖν στρατηλάται. 

1217 αἶ αἴ 4α9, αἱ αἱ ΒΕ 1218 μηνυσαι 4, μηνύσαι α, ση- 
μάναι Ο᾽ 1221 ἀργείοισιν Α 1222 ὄφελον Β 1228 ἐτεονλῆς 
(μου οὐϊδιηῃ 1) προὐπῆρξ᾽ Β΄] ἀπ᾽ α ἐ βιρουβον, α 1224 σίγα 448! 
κηρύξαι α Β Πὶ 1290 5080]. οὗτος δὲ (ὁ στίχος) οὐ φέρεται ἐν τοῖς 
πολλοῖς ἀντιγράφοις 1226 δαναῶν τ᾽ 1, ἀριστῇς, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. δὲ, 

ἀριστεῖς γ᾽ | οἴπερ 4 1228 ὑμῶν 4" 1229 τόν τε Κ΄ | νϑυβϑαπι 
ἀοΙοὺ ΠΡΟ] 1231 οἰκήσας Ο' 1282 ἠσσώμενος Α | πόλιν] μόνος 
πόλιν 18 ὦ Θ106Υ ος οὖ γρ. δόμον ΒΌΡΘΙ πόλιν 5οῖ. ὃ, μόνος Α οὖ τηῦΐ. 
ἴῃ μόνω ὦ, μόνῳ ΠΟ, δόμον 1, ἴῃ μόνω ταυῦῦ. 1288 ἀργείαν (] 
χϑόνα] πάλιν ὙΥοΙάρσθα 1284 νίσεσϑε 4, νίσσεσϑε γ] βίον αὶ 
1280 ὃς] ὅσος ἴῃ το. 110115} νεκρός] ϑανών Ἕ' | νϑγϑπι οτη. [1067 Υ86.» 
ἀρ] ον ]οΚοηδ ον 1287 τάξεως ΕΗ ] ὄρουσε Α οὖ ταὰῦ. ᾿ἴπ ὥρουσε ΚΕ 

1239 ἀο]οῦ Ναδιοῖς, οὔϊδιη ν. 1288 βιβρθϑοῦιβ 1240 τοῖσι δ᾽ 8, 
τοῖσδ᾽ 175 ] ἐπείσαντο α' [ κἀν αα', καὶ 481, 1241 ἐμμενεῖν] 
ΠΣ] ΤΏΡ] οΥ, ἐμμένειν 1011 [| στρατηλάται 8., στρατηλάτας Αα ΠΗ, στρατηλά- 

ὃ 

; 
᾿ 
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ἤδη δ᾽ ἔκρυπτον σῶμα παγχάλκοις ὅπλοις 
ι δισσοὶ γέροντος Οἰδίπου νεανίαι" 

φίλοι δ᾽ ἐκόσμουν, τῆσδε μὲν πρόμον χϑονὸς 
! σπαρτῶν ἀριστῆς, τὸν δὲ Ζαναϊδῶν ἄκροι. 124 
Ἶ ἔσταν δὲ λαμπρὼ χρῶμά τ᾽ οὐκ ἠλλαξάτην 

μαργῶντ᾽ ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἱέναι δόρυ. 

παρεξιόντες δ᾽ ἄλλος ἄλλοϑεν φίλων 

λόγοις ἐϑάρσυνόν τε κἀξηύδων τάδε" 

Πολύνεικες, ἐν σοὶ Ζηνὸς ὀρϑῶσαι βρέτας 1250 

τρόπαιον άργει τ᾽ εὐκλεᾶ δοῦναι λόγον᾽ 

᾿Ετεοκλέα δ᾽ αὖ" νῦν πόλεως ὑπερμαχεῖς, 
νῦν καλλίνικος γενόμενος σκήπτρων κρατεῖς. 

τάδ᾽ ἠγόρευον παρακαλοῦντες ἐς μάχην. 

β μάντεις δὲ μῆλ᾽ ἔσφαξον, ἐμπύρους τ᾿ ἀκμὰς 120 
ῥήξεις τ᾽ ἐνώμων ὑγρότητ᾽ ἐναντίαν 

ἄκραν τε λαμπάδ᾽. ἣ δυοῖν ὅρους ἔχει. 

νίκης τε σῆμα καὶ τὸ τῶν ἡσσωμένων. 
ἀλλ᾽, εἴ τιν’ ἀλκὴν ἢ σοφοὺς ἔχεις λόγους 

ἢ φίλτρ᾽ ἐπῳδῶν, στεῖχ᾽, ἐρήτυσον τέκνα 1260 
δεινῆς ἁμίλλης" ὡς ὃ κίνδυνος μέγας 

[καὶ τἄϑλα δεινά; δάκρυά σοι γενήσεται 

δισσοῖν στερείδῃ τῇδ᾽ ἐν ἡμέρα τέκνοιν.] 

10. ὦ τέκνον ἔξελϑ᾽ ᾿ἀντιγόνη δόμων πάρος" 

ταις Β αι ΒΌΡΟΥΙ αἷς 501. , 5080]. ἐπὶ τούτοις .. ἐπεσπείσαντο ἐμμενεῖν 

αὐτοῖς οἱ στρατηγοί. ἔνιοι δὲ γράφουσι στρατηλάταις μετὰ τοῦ τ (]. σ᾽), 
ἵνα τοὺς ἄλλους βασιλεῖς καὶ τὰ στρατεύματα ἀκούσωσιν (]. ὁρκώσωσιν) 

ἐμμένειν τοῖς ῥηϑεῖσιν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων 1242 ἤδη Α Ε΄ | ὄπλοις 4 
1248 ἴπ τηϑῖσ. γρ. οἵ τοι α 1244 πρόμον ἴῃ Ἰδουηδ 501. 1), ν6] 1 
β 1246 ἀρίστης α ἀριστεῖς αἷ, ἀριστῇς 5. ΡΘΥΒΟΥ. δε Εἰ, ἀριστεῖς Β ἡ 
ΒΌΡΘΙ εἴς 507. 501Π0]., ἀριστεῖς 1. τὸν] τῶν "' 1246 λαμπρῶ ΒΒ λαμ- 
᾿πρὼ ὃ | χρῶμά τ᾽] χρώματ᾽ 486.}3}ὀ 1247 ἰέναι α 1248 δ᾽ οἴῃ. 7, 
δά. 1 | ἄλοϑεν Β 1249 λόγοισι ϑαρσύνοντες (8 ΒΌΡΘΟΥ ὃς 501. δ) 
“κἀξηύδων Β, λόγοισι ϑαρσύνοντες προσηύδων Ο΄', γρ. λόγοισι ϑαρσύνον- 
τὲς χἄλεγον 50}0]. ὦ 1251 τροπαῖον Εσ' οὔ ταυῦ. ἴῃ τρόπαιον α 

5] δ᾽ 1, 1252 πόλεως 8 11, 1268 κρᾷ Β κρατεῖς ὕ, κράτει. Νδθοῖκ 
1286 ῥήξεις] ἴοτύ. κύστεώς, οἷἶτ. 5080]. τῆς κύστεως τὸ στόμα ἐρίῳ 

δεσμοῦντες ἐπετίϑεσαν τῷ πυρὶ καὶ παρετήρουν πῶς ῥαγήσεται καὶ ποῦ 
τὸ οὖρον ἀκοντίσει. Σοφοκλῆς ἐν Μάντεσι" τὰς μαλλοδέτας κύστεις 
1268 τὸ] τὰ α6ΟὮἪ. 1261 ἀμίλλης 4 ὃ οι. 4 ϑαρταβον. 43 1262 56. 
᾿ἀοΙονιῦ γΔ]ΟΚομδοΥ 1202 τάϑλα 4, τἄϑλα 1, 1208 δυσσοῖν ΜΠ | 
᾿στερείσῃ) ἈοΙδκ6, στερήσῃ 110] 1204 πάρος δόμων 11, 
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οὐκ ἐν χορείαις οὐδὲ παρϑενεύμασι 120 

νῦν δοι προχωρεῖ δαιμόνων κατάστασις, 

ἀλλ᾽ ἄνδρ᾽ ἀρίστω καὶ κασιγνήτω σέϑεν 

ἐς ϑάνατον ἐχνεύοντε κωλῦσαί σε δεῖ 

[ξὺν μητρὶ τῇ σῇ μὴ πρὸς ἀλλήλοιν ϑανεῖν]. 

ΑΝ. τίν᾽, ὦ τεκοῦσα μῆτερ, ἔκπληξιν νέαν 1910 

φίλοις ἀυτεῖς τῶνδε δωμάτων πάρος; 

10. ὦ ϑύγατερ, ἔρρει σῶν κασιγνήτων βίος. 

ΑΝ. πῶς εἶπας; 10. αἰχμὴν ἐς μίαν καϑέστατον. 
ΑΝ. οἱ ᾽γώ, τί λέξεις, μῆτερ; 10. οὐ φίλ᾽, ἀλλ᾽ ἕπου. 
Α͂Ν. ποῖ, παρϑενῶνας ἐκλιποῦσ᾽; 10. ἀνὰ στρατόν. τ9τῦ 
ΑΝ. αἰδούμεϑ᾽ ὄχλον. 10. οὐκ ἐν αἰσχύνῃ τὰ σά. 
ΑΝ. δράσω δὲ δὴ τί; 10. συγγόνων λύσεις ἔριν. 

4Ν. τί δρῶσα, μῆτερ; 10. προσπίτνουσ᾽ ἐμοῦ μέτα. 
ΑΝ. ἡγοῦ σὺ πρὸς μεταίχμι᾽" οὐ μελλητέον. 
10. ἔπειγ᾽ ἔπειγε, ϑύγατερ᾽ ὡς, ἢν μὲν φϑάσω 1280 

παῖδας πρὸ λόγχης. οὑμὸς ἐν φάει βίος" 

[ἣν δ᾽ ὑστερήσῃς, οἰχόμεσϑα, κατϑανῇ.] 

ϑανοῦσι δ᾽ αὐτοῖς συνθανοῦσα κείσομαι. 

ΧΟ. αἰαϊ αἰαῖ, ΒΤΌΡΗ. 

τρομερὰν φρίκᾳ τρομερὰν φρέν᾽ ἔχω" 1980 
διὰ σάρκα δ᾽ ἐμὰν 

ἔλεος ἔλεος ἔμολε ματέρος δειλαίας. 

δίδυμα τέκεα πότερος ἄρα πότερον αἱμάξει., 

ἰώ μοι πόνων. 

ἰὼ Ζεῦ, ὦ. γᾶ, 1290 

1206 οὐδὲ 1', οὐδ᾽ ἐν Οϑ' [| παρϑενεύμασιν 4 1266 δαίμονος Ἠδτ- 
8 ηη 1268 ἐς πῖο Β.] κωλύσαι 4 6] σε οαθ. 4 1269 πποῖβ ἱπο] δὶ 

1218 ἐς Ὠ10 4 1214 οἱ ᾽γὼ 6΄, οἷ (ν6] οἷ) ἐγὼ γ} μᾶτερ Β6 
121ὅ πῇ 17, ἐκλιποῦσα Ο1, 1210 ὄχλον 4 Β οοὐγι ῦ 1211 δή τι α Ε΄] 
λύσης Δ 1278 προσπιτνοῦσ᾽ Ἰ1Όγ] μετά Βα. 1219 μεταίχμ᾽ Α | μελη- 
τέον ΚΒ 5, οοΥγ.ἐ 1280 ἤν γε Η 1281 οὐμὸς Β 1282 οῃ. 66’, ϑᾶδβογ. ἐν 
πολλοῖς οὐ φέρεται α, οἷν. 9710, οἰοοιὺ ατοῦϊαϑ 1284 αἷ ν6] αὐ αποῦθυ 
ΑΜ], οοἴϊοβ 8 1285 φρένα 11, 1280 δηΐο διὰ μΒεαθθηὺ αἦ αὐδίθι 
Α.,, ἀροῖοβ 18, ὃ ὃ 6΄, οἵη. ἢ ] σάρκα δ᾽ ἐμὰν 50γ. ὃς ΒΌΡΘΙ α οὖ ἢρ 
ΒΊΡΟΙ ἂν α 1287 ματέρος ἴῃ 160. ἰῦγο, ματρὸς Οϑδ' (μὴ 1) 

1288 πότερον ἄρα 1, ]| ἄρα Α 1289 πόνων] ἴοιτύ. ϑενών, οἶν. 
ρογδο]. 738 1290 ὦ ἴῃ τθο. ᾿ἴῦτο, ἰὼ ΟΝ 
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ὁμογενῆ δέραν, ὁμογενῆ ψυχὰν 
δι’ ἀσπίδων, δι’ εἱμάτων; 
τάλαιν᾽ ἐγὼ τάλαινα, 

πότερον ἄρα νέχυν ὀλόμενον ἀχήσω; 129 

| φεῦ δᾶ φεῦ δᾶ. Θϑηὐιϑίτ. ᾿ 

δίδυμοι ϑῆρες, φόνιαι ψυχαὶ 

δορὶ παλλόμεναι 

᾿ πέσεα πέσεα δάι᾽ αὐτίχ᾽ αἵμάξετον. 

τάλανες, ὅ τι ποτὲ μονομάχον ἐπὶ φρέν᾽ ἠλϑέτην, 1800 

βοᾷ βαρβάρῳ 
στεναχκτὰν ἀχὰν 

μελομέναν νεκροῖς δάκρυσι ϑρηνήσω. 

σχεδὸν τύχα πέλας φόνου 

κρινεῖ φάος τὸ μέλλον. 180 

πότμος ἄποτμος ὃ φόνος ἕνεκ᾽ ᾿Ερινύων. 

ἀλλὰ γὰρ Κρέοντα λεύσσω τόνδε δεῦρο συννεφῆ 

πρὸς δόμους στείχοντα, παύσω τοὺς παρεστῶτας γόους. 

ΚΡΕΩ͂Ν. 

οἴμοι, τί δράσω; πότερ᾽ ἐμαυτὸν ἢ πόλιν 1810 
στένω δαπχρύσας, ἣν πέριξ ἔχει νέφος 

[τοιοῦτον ὥστε δι᾽ ᾿Αχέροντος ἱέναι]: 

ἐμός τε γάρ παῖς γῆς ὄλωλ᾽ ὑπερϑανών, 

1292 ἴον. ἀσπίδος | εἱμάτων] 7.ΗΠΌΘΡρ, αἱμάτων 1011 (αἰμά- 
τῶν [1 1290 ἄρα ἢ ἀχήσω] ΕἸΤ5]6γ, ἰαχήσω Ἰ1ὈΥῚ 96. δὲ. 

δὰ «ΕΠ, δα.. δὰ Β δὰ.. δὰν 1297 ϑήρες Α | ἴοτύ. φόνιοι 
1299 δάιδ Α41,, δάϊα ΕΠ | αὐτίκ᾽ Α οὖ ταυῦ. ἴπ αὐτίχ᾽ Εἰ | αἱμάξετον 1, 

᾿Ι866 ξεν ἴῃ 1885. 501. ὦ 1800 τάλαινεσ 4α 8 οὐ τυῦῦ. ἴῃ τάλανες Πὶ 

᾿ τάλανες αϑ στεναχτὰν ἐπὶ 1,, νἱάδ δὰ ν. 1802 1802 στενακτὰν ἀχὰν] 
᾿ΒΟΙΙΡΒΙ (στεναχτὰν ἰαχὰν ΑἸ41π8), ἰαχὰν στεναχτὰν 66, ἰαχὰν 4.8.1, 
(Βα να6 δὰ ν. 1800) 1808 μελλομέναν [7,92 564 μελλ ἴῃ γ88. 501. ὦ | 
“ψεχρῶν Ο' [ δάκροισι 4 δάκρυσι 43 1804 τύχα πέλας φόνου] ἴοτύ. 
᾿ τύχας, ἐπὶ ξυροῦ 1806 κρίνει Β΄, οὖ ταῦ. ἴῃ κρινεῖ ὦ κρινξῖ ὦ | 
' φάος] ξίφος ἨδΥΤΠΒΠΠ 1800 πότμος] Ὀϊπαον, ἄποτμος 11011Ὶ [| ἄπο- 
πτος α | ἕνεκεν Β ] ἐριννύων Ιϑ' 1801 λεύσω Α 15 (αἸΐογατη σ 846. δ) 7] 
᾿ δεῦρο οἴη. δ΄, | συνεφῆῇ 481, 1809 γόους] λόγους Β 1511 ἢ» 4 

1512 τοσοῦτον {|| ἱέναι δ', ἰέναι Ὁ 1 σογβαμα ἀο] ον ΚιΤΟΗ ΒΟΗ͂Σ 
.1518 ἐμὸς δὲ παῖς γῆς τῆσδ᾽ ἨρδΙτηβορίῃ | γῆς ομη. 7, 844, 
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τοὔνομα λαβὼν γενναῖον, ἀνιαρὸν δ᾽ ἐμοί" 

ὃν ἄρτι κρημνῶν ἐκ δρακοντείων ἑλὼν 1310 

αὐτοσφαγῆ δύστηνος ἐχόμισ᾽ ἐν χεροῖν, ' 
βοᾷ δὲ δῶμα πᾶν" ἐγὼ δ᾽ ἥκω μετὰ 

γέρων ἀδελφὴν γραῖαν ᾿Ιοκάστην, ὅπως 

λούσῃ προϑῆταί τ᾽ οὐκέτ᾽ ὄντα παῖδ᾽ ἐμόν. β 

τοῖς γὰρ ϑανοῦσι χρὴ τὸν οὐ τεϑνηκότα εἰ 

τιμὰς διδόντα χϑόνιον εὖ σέβειν ϑεόν. 
ΧΟ. βέβηκ᾽ ἀδελφὴ σή, Κρέων, ἔξω δόμων 

κόρη τε μητρὸς ᾿ἀντιγόνη κοινῷ ποδί. 

ΚΡ, ποῖ κἀπὶ ποίαν συμφοράν; σήμαινέ μοι. 

ΧΟ. ἤκουσε τέκνα μονομάχῳ μέλλειν δορὶ 1890. 

ἐς ἀσπίδ᾽ ἥξειν βασιλικῶν δόμων ὕπερ. 
ΚΡ, πῶς φής; νέκυν τοι παιδὸς ἀγαπάξων ἐμοῦ 

οὐκ ἐς τόδ᾽ ἦλϑον ὥστε καὶ τάδ᾽ εἰδέναι. 

ΧΟ. ἀλλ᾽ οἴχεται μὲν σὴ κασιγνήτη πάλαι" 

δοχῶ δ᾽ ἀγῶνα τὸν περὶ ψυχῆς, Κρέον. 1380. 
ἤδη πεπρᾶχϑαι παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου. 

ΚΡ οἴμοι, τὸ μὲν σημεῖον εἰσορῶ τόδε. 

σκυϑρωπὸν ὄμμα καὶ πρόσωπον ἀγγέλου 

στείχοντος, ὃς πᾶν ἀγγελεῖ τὸ δρώμενον. 

ΑΤΓΤΓΈΛΟΣ. 

2 4 τάλας ἐγώ, τίν᾽ εἴπω μῦϑον ἢ τίνας γόους; 1388 8. 
ΚΡ οἰχόμεσϑ'᾽" οὐκ εὐπροσώποις φροιμίοις ἄρχῃ λόγου. 

ΑΓΙΓ. ὦ τάλας, δισσῶς ἀυτῶ" μεγάλα γὰρ φέρω κακά. 
ΚΡ πρὸς πεπραγμένοισιν ἄλλοις πήμασιν. λέγεις δὲ τί; 

1810 κρημνὸν 1,, σηκῶν ΒΙαγᾶ68 | ἐκ δὲ αἐὀ 1817 μέτα Ι, ἴοτῦ. τοοῖος 
1318 γέρων] στέλλων 1, | ἀδελφὰν Ρ 1819 λούσῃ] γρ. καὶ κλαύση 

ΒΌΡΘΥΒΟΥ, 4, κλαύση [,] πρόϑηται Α α (ϑΌΡΕ1 ρό 501. ὁσ αἿ 6, πρόκϑηται 88 
(σ Θγαθση) [1321 εὖ σέβειν] νΔ]ΙΟΚΘΠδοΥ, εὐσεβεῖν 1101] 1822 Κρέων). 
πάθος, κρέον Οϑ' (δόμων ἔξω κρέον (6) 1828 ἀρ]οὺ Κυϊφα]ὰ 
1824 πῇ 1, ] ποῖαν Α |Ι ποίᾳ συμφορᾷ Ε΄. αα. δομτηϊαὺ [ σήμανε Β- Γ᾽ 
1321 φῆις 4, φήις α [| παιδὸς ἴπ γὰ8. 501. ἢ 1381 πεπράχϑαι Οδ΄ 

1382 τὸ μὲν] τορὸν ΤῊ. Κοοῖ 1384 πᾶν] ἡμῖν Ο 1885 γόους] 
ΡουΒοη, λόγους ΟΝ 1380 εὐπρόσωπος [7 εὐστόμοισι Ἠατνῦππηρ οἷ. 
Ηοβγοι, εὔστομον" ἀπὸ μέρους, εὐπρόσωπον  ἄρχη 6΄, ἄρχὴι α, ἀρχὴ αὐ 

1331 γὰρ οι. ΤΠ 1388 πεπραγμένοισι, οτηΐ580 ἄλλοις, 6΄, ἴον. πετ' 
πραγμένοισί γ᾽ ἄλλοις [ ἄλλο α"  πήμασι 8 ἶ 
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ΟΑΓΓ. οὐκέτ᾽ εἰσὶ σῆς ἀδελφῆς παῖδες ἐν φάει, Κρέον. 
ΒΡ αἰαῖ" ' 1840 

μεγάλα μοι ϑροεῖς πάϑεα καὶ πόλει. 

ὦ δώματ᾽ εἰσηκούσατ᾽ Οἰδίπου τάδε 
' [παίδων ὁμοίαις συμφοραῖς ὀλωλότων]: 

ΧΟ. ὥστ᾽ ἂν δακρῦσαί γ᾽. εἰ φρονοῦντ᾽ ἐτύγχανεν. 
ΚΡ, οἴμοι ξυμφορᾶς βαρυποτμωτάτας, 184 

β οἴμοι κακῶν δύστηνος" ὦ τάλας ἐγώ. 

ΓΙ. εἰ καὶ τὰ πρὸς τοὐύτοισί γ᾽ εἰδείης κακά. 

ΚΡ, καὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν. τῶνδε δυσποτμώτερα:; 

ΟΑΓΓ. τέϑνηκ᾽ ἀδελφὴ σὴ δυοῖν παίδοιν μέτα. 

ἴχο. ἀνάγετ᾽ ἀνάγετε κωκυτόν, 1860 

ἐπὶ κάρα τὲ λευκοπήχεις χτύπους χεροῖν. 

ΚΡ ὦ τλῆμον, οἷον τέρμον᾽. ᾿Ιοκάστη. βίου 
ἑ γάμων τὲ τῶν σῶν Σφιγγὸς αἰνιγμοὺς ἔτλης. 

πῶς καὶ πέπρακται διπτύχων παίδων φόνος 

ἀρᾶς τ᾽ ἀγώνισμ᾽ Οἰδίπου; σήμαινέ μοι. 18δῦ 

ΓΙ. τὰ μὲν πρὸ πύργων εὐτυχήματα χϑονὸς 
οἶσϑ᾽- οὐ μακρὰν γὰρ τειχέων περιπτυχαί, 

[ὥστ᾽ οὐχ ἅπαντά σ᾽ εἰδέναι τὰ δρώμενα.] 
ἐπεὶ δὲ χαλκέοις σῶμ᾽ ἐκοσμήσανϑ᾽ ὅπλοις 

οἱ τοῦ γέροντος Οἰδίπου νεανίαι 1800 

ἔστησαν ἐλϑόντ᾽ ἐς μέσον μεταίχμιον 

1389 ἐμ Α 1840 ΟΥγθομθ ὑυιθυῦ 7., χορ. ρτδοῆσαπὺ Ο6' ] αἶ αἷ, 

βαροιβου. ὃ ὃ 4, αἵ αἵ Ε, δ ὃ αΟ;Ἣ;:. 1841 πάϑεα] πένϑεα 171 1842 κχῷ 
Ὀτϑοῆρτιηύ 4 ΕΘ, ἀγγ. Β 1848 δπούίοτο γΙΟΚοη δυο ἀο] ον (166] 
1844 ὥστ᾽ ἂν δακρῦσαι] Ἠαγίαηρ, ὥστε δακρῦσαι Μ΄ 1,, ὥστε δακρύσαι 
Ασ Β᾽ ὥστ᾽ ἐκδακρῦσαι 6' | ἐτύγχανεν ἅ α ον ΒΌΡΘΓΥ ἐν 507. αὃ, ἐτύγχανον Υ' 

1846 γοϑβὺ οἶμοι (ὦ 5ΈΡΘΙ οἴ Τα] η10 501.) δαα, γε Ε΄ | ξυμφορὰς 48 
ΠΟΙΤ. ὃ, συμφορᾶς 1] βαρυποτμοτάτας ΒΒ ΕΔ 1846 οχῃ. 8 .΄1,, ἴῃ τηδτγρ'. 

"άλας Αν 1841 τοὐτοισί γ᾽] τούτοισιν ΟΘ΄ 1848 δυσποτμότερα Β δ' 
5ὺ ΘΟΥΤ. 6Χ -ώτερα 4 1849 σῆι Α | δυοῖν παίδοιν Β' ὦ ϑΌΡΕΥΙ οἵ οὖ οἱ 
ἸΟΓ, ὃ | μέτά Β6 1851 ἐπὶ κάρα] γο. ἐπικρᾶτα ϑιιρουβου. 4, ἐπὶ 
πράτα Ο' οὐ οοα. ΤΉ ββδ]οη. (νυ14θ δὰ Οὐ. πού. 1π4.), ἐπὶ κάρᾳ ΒΙαγάαΒβ | 
«δρῶν [,, ἀε]οῦ Βυγρδβ 1862 ὦ ἴῃ ὦ ταῦαῦ. ὃ | τλήμον Α |, τέομ᾽ 
ἊΕΒ 1808 σφιγγὸς 1,, 5864 γο ἴῃ τ8. 501, 1 | αἰνιγμοῦς Α 1354 
οὐ, διπτύχοιν παίδοιν 1861 μακχρᾶν 4 1808 δρώμεναι Α οουν. 45] 
ΠΘΥΒΌΠ (6]6 νυ] 1889 χαλκοῖς Οα' ] ἐχόσμησαν ὃϑ᾽ Α, ἐκόσμησαν α΄ 
(900 ἀο]οὺ γΔ]οΚοηϑου, οἷν. 1248 



ὡς εἰς ἀγῶνα μονομάχου τ᾽ ἀλκὴν δορός. 
βλέψας δ᾽ ἐπ᾽ Ζργος ἧκε Πολυνείκης ἀράς" 
ὦ πότνι᾽ Ἥρα, σὸς γάρ εἰμ᾽, ἐπεὶ γάμοις 130ῦ 
ἔξευξ᾽ ᾿δράστου παῖδα καὶ ναίω χϑόνα, 
δός μοι κτανεῖν ἀδελφόν, ἀντήρη δ᾽ ἐμὴν 
καϑαιματῶσαι δεξιὰν νικηφόρον, 

αἴσχιστον αἰτῶν στέφανον, ὁμογενῆ κτανεῖν. 

[πολλοῖς δ᾽ ἐπήει δάκρυα τῆς τύχης ὅση, 1370 
κἄβλεψαν ἀλλήλοισι διαδόντες κόρας. 

᾿Ετεοκλέης δὲ Παλλάδος χρυσάσπιδος 

βλέψας πρὸς οἶκον ηὔξατ᾽" ὦ Διὸς κόρη. 

δὸς ἔγχος ἡμῖν καλλίνικον ἐκ χερὸς 

ἐς στέρν᾽ ἀδελφοῦ τῆσδ᾽ ἀπ᾽ ὠλένης βαλεῖν 13τῦ 
κτανεῖν ὃ᾽ ὃς ἦλθε πατρίδα πορϑήσων ἐμήν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀφείϑη πυρσὸς ὡς Τυρσηνικῆς 
σάλπιγγος ἠχὴ σῆμα φοινίου μάχης, 

ἧξαν δράμημα δεινὸν ἀλλήλοις ἔπι" 

κάπροι δ᾽ ὅπως ϑήγοντες ἀγρίαν γένυν 1380. 

ξυνῆψαν, ἀφρῷ διάβροχοι γενειάδας" 

ἧσσον δὲ λόγχαις" ἀλλ᾽ ὑφίξανον κύκλοις. : 

ὅπως σίδηρος ἐξολισϑάνοι μάτην. 

θ4 ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ ᾿. 

δισσὼ στρατηγὼ καὶ διπλὼ στρατηλάτα 

εἰ δ᾽ ὄμμ᾽ ὑπερσχὸν ἴτυος ἅτερος μάϑοι. ; 

λόγχην ἐνώμα, στόματι προφϑῆναι ϑέλων. 138ὅ. 

1862 ἔον!. δισσώ τ᾽ ἀδελφὼ | καὶ δισσοὶ 1, | στρατηλάτα ΘΟΥΤ. οχ, 
στρατηλάται σ᾽ | γϑυβα8 Του. Ἰοθο νϑύϑιιβ 1860. ροποηα8 1868 μονο- 
μάχου τ᾽] γρ. μονομάχου τ᾽ ἀλκὴν δορός 50}0]., μονομαχεῖν Α, μονομα- 
χοῦντ᾽ γ᾽ (γρ. μονομάχου τὴν ἀλκὴν ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ἢ Οἵ: ἈτιϑπθΙς ῬΠοθμ.. 
ἤγ, ὡραᾶ Αὐμθη. ΙΝ ρ. 1548 ἔς τε μονομάχου πάλης ἀγῶνα νῦν ἑστᾶσιν 

1864 ἐπ’ Α, ἐς α6΄', εἰς ΒΕ, ἦκε Α 1806 σὸς εἶμ᾽ (γὰρ ταϊηῖο, 
ΒΌΡΘΙΒΟΥ.) ΑἹ | εἰμι 1, [ ἐπεὶ οοὐγ. ὁ6χ ἐπὶ αὶ ὁ 1869 αἰτῶν, ατοᾶ δχ᾿ 
᾿ρτὸ τθο. δῇογθαν, Οδηΐοι, αἰτῶ 1011 | ὁμογενὴ 4 18τ0 5ᾳ. ἀβ]δσιῦ, 
ΜΔ]ο θη οΥ 1810 ὅσην Α 1871 διδόντες ΒΕΙ, 1872 ἐτεοκλῆς Τὸ 

1875 ἤξατ᾽ Αὐδοῦν,  ΑΣ 1874 ἐκ χερὸς] ἴον. εὐστόχως 1818 εἶς 
στέρν Α 1810 ἀθοϑὺ ἴῃ οοα. ΤῊ ΘΒΒΘΙ ΟΠ] ΟΘΗΒῚ | "τανεῖν!] γρ. Ἀτεῖναί ὃ 
1η ΤΩ8 7. 801, 4 1818 ἠχῆ 4, ἴον. ἀχὴ 1 φονίου ΑΒ], οὖ ταυῦ. ἱπ΄ 
φοινίου 11 1570) ΟΥ̓ Ἢ ΠΡΟ ΑΨ ἴῃ τηᾶγρ, 45 | δράμημα] 5ουρ8ὶ,, 
δρόμημα 1101] 1882 ἧισσον ὦ, ἤϊσσον ο31,, ἤϊσον ΒΚ 1888 ἐξολισ- 
δάνοι, αὐοα οχ Ἰἴρτὸ τθοὸ. δἰουθασ, Ῥούβοη, ἐξολισϑαίνοι 4α Ε1,, ἐξτ᾿ 
ολισϑαίνη 1 ΟἹ 1884 ὑπεροσχὼν ἅτερος ἴτυος μάϑη (ἡ | ἄτερος Α 
1980 στόματι) κάμακι ϑὐδαύηημθ]]6Υ 

. 
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ἀλλ᾽ εὖ προσῆγον ἀσπίδων κερχνώμασιν 
ὀφϑαλμόν, ἀργὸν ὥστε γίγνεσϑαι δόρυ. 

[πλείων δὲ τοῖς ὁρῶσιν ἐστάλασσ᾽ ἵδρὼς 

ἢ τοῖσι δρῶσι, διὰ φίλων ὀρρωδίαν.] 
Ι ᾿Ετεοκλέης δὲ ποδὶ μεταψαίρων πέτρον 1890 

ἴχνους ὑπόδρομον, κῶλον ἐκτὸς ἀσπίδος 

τίϑησι᾽ Πολυνείκης δ᾽ ἀπήντησεν δορί, 
πληγὴν σιδήρῳ παραδοϑεῖσαν εἰσιδών, 

β χνήμην τε διεπέρασεν ᾿Δργεῖον δόρυ" 

στρατὸς δ᾽ ἀνηλάλαξε Ζαναϊδῶν ἅπας. 189 

κἀν τῷδε μόχϑῳ γυμνὸν ὦμον εἰσιδὼν 

ὁ πρόσϑε τρωϑεὶς στέρνα Πολυνείκους βία 

διῆκε λόγχην, κἀπέδωκεν ἡδονὰς 
Κάδμου πολίταις, ἀπὸ δ᾽ ἔϑραυσ᾽ ἄκρον δόρυ. 

ἐς δ᾽ ἄπορον ἥκων δορὸς ἐπὶ σκέλος πάλιν 1400 

χωρεῖ, λαβὼν δ᾽ ἀφῆκε μάρμαρον πέτρον 

μέσον τ᾿’ ἄκοντ᾽ ἔϑραυσεν" ἐξ ἴσου δ᾽ "άρης 
ἦν, κάμακος ἀμφοῖν χεῖρ᾽ ἀπεστερημένοιν. 
ἔνϑεν δὲ κώπας ἁρπάσαντε φασγάνων 
ἐς ταὐτὸν ἧκον, συμβαλόντε δ᾽ ἀσπίδας 140ὅ 
πολὺν ταραγμὸν ἀμφιβάντ᾽ εἶχον μάχης. 

καί πῶς νοήσας ᾿Ετεοκλῆς τὸ Θεσσαλὸν 

ἐσήγαγεν σόφισμ᾽ ὁμιλίᾳ χϑονός. 

ΐ ἐξαλλαγεὶς γὰρ τοῦ παρεστῶτος πόνου, 

λαιὸν μὲν ἐς τοὔπισϑεν ἀμφέρει πόδα, 1410 

1880 5βᾳ. ἴπ ὑθχύμ ΟἸΏ5505 ἴῃ τηϑγρ᾽. ΒαρΡρ] ον Καὶ 1886 κερχνώ- 
ΑΝ ΘΧ Ἠ ΒΥΟΒ. κερχνώμασι" .. καλοῦσι δὲ καὶ τὸν περὶ τὰς ἴτυς 
"τῶν ἀσπίδων κόσμον 8ΙΟΚΘΉΔΟΥ, κεγχρώμασιν [1Ὁ1Ὶ (κεγχρώμασι Β ΚΕ) 
᾿ 1887 γίνεσϑαι 4 ΕΘ 1888 5ᾳ. 6160 1 1888 πλεΐων Α οοὐΥ. 45| 
ἐστάλλασ᾽ (αἰ | ἱδοῶς 4( 1389 δρῶσινα 1890 ἐτεοκλῆς Ε΄ 1891 ἱππό- 
δρομον Ο᾽ 1892 ἀπήντησε α' ΒΗ Ο. 1898 ἐσιδῶν ΒΕ 1894 κνή- 
θην Β, κνήμης 7] ἴπ τηϑγρ. γρ. διεπάρασσεν (510) α 1189 ἀνήλαξε Α᾿ 
᾿δαναῶν Β 1396 ἴοτὺ. τῷδ᾽ ὁ μοχϑῶν, ἀδ]οίο γοΥβα Ῥγόχηηο | ἐσιδὼν Β 

1897 βίᾳ οἴῃ. Α 1898 κἀντέδωκεν ἨθΥνοΥάθη 1899 ἔϑραυ- 
σὲν ΒΑ 1402 τ᾽ ἴῃ το. το, δ᾽ Οδ | ἔϑραυσ᾽ Α1 1408 ἀπεστε- 
ϑημένοιν ἴῃ τθο. ΠΌγβ, ἀπεστερημένοις Οδ', ἀπεστερημένων ὁ 
404 ἁρπάσαντε ο, ἁρπάσαντες Ο δ' 1406 τε ἦκον α, ἧξαν ΒΙαγάθ8 | 

συμβαλόντε ο6, ΚΑΗΣ ΟΝ  ΤἸβοῖρε Α΄, συμβαλόντες α Β Μ'1, 1406 ἀμφι- 
βᾶντ᾽ Α| κέ τηεῖ ἕογύ. πάλης 1407 ἐτεοκλὴς Α ϑετταλὸν α΄ 1408 
εἰσήγαγε α"Β, 1409 ἀμφέρει Β ἐ ἴῃ ἀ τηαῦ. ὃ, ἀναφέρει 1), οἷτ. 297 

ἘΠπτΙρ᾿ ἄθ5, Ῥῃοθηἶ5586, δ 
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πρόσω .τὰ κοῖλα γαστρὸς εὐλαβούμενος, 

προβὰς δὲ κῶλον δεξιὸν δι᾽ ὀμφαλοῦ 

καϑῆκεν ἔγχος σφονδύλοις τ᾽ ἐνήρμοσεν. 

ὁμοῦ δὲ κάμψας πλευρὰ καὶ νηδὺν τάλας 

σὺν αἱματηραῖς σταγόσι Πολυνείκης πίτνει. 1410 

ὃ δ᾽, ὡς χρατῶν δὴ καὶ νενικηκὼς μάχῃ, 

ξίφος δικὼν ἐς γαῖαν ἐσκύλευέ νιν 

τὸν νοῦν πρὸς αὐτὸν οὐκ ἔχων, ἐκεῖσε δέ, 

ὃ καί νιν ἔσφηλ᾽" ἔτι γὰρ ἐμπνέων βραχύ, 

σῴζων σίδηρον ἐν λυγρῷ πεσήματι, 1420 

μόλις μέν, ἐξέτεινε δ᾽ εἰς ἧπαρ ξίφος 

᾿Ετεοχλέους ὃ πρόσϑε Πολυνείκης πεσών. 

γαῖαν δ᾽ ὀδὰξ ἑλόντες ἀλλήλων πέλας 

πίπτουσιν ἄμφω κοὐ διώρισαν κράτος. 

ΧΟ. φεῦ φεῦ, κακῶν σῶν, Οἰδίπου, σ᾽ ὅσον στένω: 1490 
τὰς σὰς δ᾽ ἀρὰς ἔοικεν ἐκπλῆσαι ϑεός. 

ΑΓΙΓ. ἄκουε δή νυν καὶ τὰ πρὸς τούτοις κακά. 

ἐπεὶ τέκνω πεσόντ᾽ ἐλειπέτην βίον, 
-»εκεαδιινὶν ποῦν ἕχα Μῶν  «ὐ. 

ἐν τῷδε μήτηρ ἡ τάλαινα προδπίτνει 

[σὺν παρϑένῳ τὲ καὶ προϑυμία ποδός]. 1480 

τετρωμένους δ᾽ ἰδοῦσα καιρίους σφαγὰς 

ὥμωξεν" ὦ τέκν᾽, ὑστέρα βοηδρόμος 
πάρειμι" προσπίτνουσα δ᾽ ἐν μέρει τέκνα 
ἔκλαι᾽., ἐθρήνει τὸν πολὺν μαστῶν πόνον 
στένουσ᾽, ἀδελφή 8᾽ ἡ παρασπίζουσ᾽ ὁμοῦ" 143 

1412 προσβὰς α προβὰς α'Ὗ 1418 σπονδύλοις δ᾽ α΄ῈΞῈἝἪἝἕ 1414 πλεῦ ἢ 
ρὰν ταιῦ. ἴῃ πλευρᾶν Α, πλευρὰν δ', 5608 ἂν ἴῃ ἃ τηασΐδγθ ψο] 1856. ΥἹ- 
αἀθῦαν 5 141 συναιματηραῖς 4, οὖ ΘΥάΆΒ80 ν ροϑὺ ς Β σὺν αἱματηραῖς δ᾽ 
πιτνεῖ () (πιπτνεῖ ΠῚ δ 1411 ἐς ῖὸ Ια. 1418 αὑτὸν ἴῃ τ160. 110 718, 
οἴγ. 5080]. πρὸς τὸν νελρόν. ἢ πρὸς ἑαυτόν 1419 ἔσφηλεν ταῦΐ. ἴπ 
ἔσφηλ Π 1422 πρόσϑεν Α | νογϑυτη ἀο]οὺ ΒΙασᾶθθ 1428 οἵη. 44, ἴῃ 
ἸηϑΓρ᾽. ΒΌΡΡΙΟνῦ 4.3 ἀλλήλοιν ας 1435 ΧΟ. οτα. 1ν, 5680]. τινὲς Κρέων 
Οἰδίπου, σ᾽ ὕσον στένω] οἰδίπου σὸς ὧν στένω Α Β Εἰ οὐ τασῦ. ἴῃ οἰδίπου σ᾽ 
ὅσον στένωϊα, γρ. ὅσον στένω Βα ρθγ80γ. 4, γρ. καὶ ὕσον Ὁ, οἰδίπου ὅσον στένω δ' 

1420 ἐκπλήσειν Οἵ 1421 δὴ νῦν 1101] 1428 γρ. ὡς γὰρ πεσόντε 
παῖδε λιπέτην βίον ἴῃ τηδγρ'. 501. 4, γρ. ὡς γὰρ τέκνω πεσόντε λιπέτην 
βίον ἴῃ τηᾶγρ. μωροῦ ὦ [| ἐλιπέτην Α 1, 1429 προσπίπτοι Α, προῦ- 
πιτνεῖ 1, προσχυρεῖ Παυαηρ' 1430 ἀδονιῦ γα] κθηδ 6. 1481 και- 
ρίας 5 1482 ᾧμοξεν 4Β οοτν. ἢ 1438 προσπιτνοῦσα 08] μέρη Α΄ 
τέχνων 7 [1484 μαστῶν] μάτην Ναιοῖς 1480 ἀδεφή Α οοὐν. 4 
3 δ᾽ ΒΕ 
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ὦ γηροβοσκὼ μητρός, ὦ γάμους ἐμοὺς 
προδόντ᾽ ἀδελφὼ φιλτάτω. στέρνων δ᾽ ἄπο 

φύσημ᾽ ἀνεὶς δύσϑνητον ᾿Ετεοκλῆς ἄναξ 
ἤκουσε μητρός, κἀπιϑεὶς ὑγρὰν χέρα 

φωνὴν μὲν οὐκ ἀφῆκεν, ὀμμάτων δ᾽ ἄπο 1440 

προσεῖπε δακρύοις. ὥστε σημῆναι φέλα. 

ὃ δ᾽ ἦν ἔτ᾽ ἔμπνους. πρὸς κασιγνήτην δ᾽ ἰδὼν 
γραῖάν τε μητέρ᾽ εἶπε Πολυνείκης τάδε" 

β ἀπωλόμεσϑα, μῆτερ᾽ οἰκτείρω δὲ σὲ 

καὶ τήνδ᾽ ἀδελφὴν καὶ κασίγνητον νεκρόν. 144 

φίλος γὰρ ἐχϑρὸς ἐγένετ᾽, ἀλλ᾽ ὅμως φίλος. 

β ϑάψον δέ μ᾽, ὦ τεκοῦσα, καὶ σύ, σύγγονε, 
ἐν γῇ πατρῴα, καὶ πόλιν ϑυμουμένην 
παρηγορεῖτον, ὡς τοσόνδε γοῦν τύχω 

χϑονὸς πατρῴας, κεὶ δόμους ἀπώλεσα. ᾿ 1400 

ξυνάρμοσον δὲ βλέφαρά μου τῇ σῇ χερί, 

ιἤτερ᾽ τίϑησι δ᾽ αὐτὸς ὀμμάτων ἔπι" 

καὶ χαίρετ᾽" ἤδη γάρ μὲ περιβάλλει σκότος. 

ἄμφω δ᾽ ἅμ᾽ ἐξέπνευσαν ἄϑλιον βίον. 
μήτηρ δ᾽, ὅπως ἐσεῖδε τήνδε συμφοράν. 146 

ὑπερπαϑήσασ᾽ ἥρπασ᾽ ἐκ νεκρῶν ξίφος 

κἄπραξε δεινά" διὰ μέσου γὰρ αὐχένος 

ὠϑεῖ σίδηρον, ἐν δὲ τοῖσι φιλτάτοις 
ϑανοῦσα κεῖται περιβαλοῦσ᾽ ἀμφοῖν χέρας. 
ἀνῇξε δ᾽ ὀρϑὺὸς λαὸς εἰς ἔριν λόγων, 1460 

ἡμεῖς μὲν ὡς νικῶντα δεσπότην ἐμόν, 

οὗ δ᾽ ὡς ἐκεῖνον. ἦν δ᾽ ἔρις στρατηλάταις, 

οὗ μὲν πατάξαι πρόσϑε Πολυνείκη δορί, 

1480 γηροβοσχῶ Α 1487 φιλτάτων Ο' | δ᾽] τ΄ Εὶ 1488 ἂν 
εἰς Α οοΥγν. 43 δύσϑνητον 4, δύστλητον γ | ἐτεολλέης Ο“Π͵ 1489 ὑγρὰν] 
λυγρὰν 456 | χέρα ὁοΥΥ. ὁχΧ χεῖρα Κὶ 1440 δ΄ οἴη. 4 1449 ὃ δ᾽ 
Πα: ὅδ᾽ αὖὐ] ἣν α 1448 ἄρα 1, 1444 δέ σε ΗΝ 1448 πόλει 
᾿ϑυμουμένη Β' τν ΒΌΡΘΥΙ 8εἐὲ οὗ ν Β50Ρ6Ι ἡ 501. ὃ 1449 γ᾽ οὖν Β, .508}0]. 
γρ. καὶ τοσόνδε δὴ τύχω 1461 χειρὶ Β 1465 ἐσεῖδε 1ὸ 4 ΒΕ, 
ἐπεῖδε. ὦ 1450 ὑπερπαϑήσας Α οοΥΥ. 43 ἥρπασεν νεκρῶν ξίφος Α, 
᾿έχκ νεκρῶν λάβε ξίφος α, ἐκ νεκρῶν ξίφος ἥρπασε 1,, ἥρπασ᾽ ἔκ νεκροῦ 
ξίφος α 1408 γρ. σὺν τέκνοις δὲ φιλτάτοις ἴῃ τη. 801. ὦ ἐν δὲ 
"τοῖς Εὶ 1459 γρ. καὶ ἄμφω τέκνα 1ῃ ΤηδΥρ'. 507. ὦ 1460 ὀρϑῶς 
ΘΟ. ἴῃ ὀρϑὸς Β΄ ὃ λαὸς 1, 1408 πατᾶξαι 4 | πρόσϑε ϑρτα [ἸΠΘϑ1ὴ 
860, 4, πρόσϑεν 1, πολυνείκη α, πολυνείκην γ : 

5. Ἐ 
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οἱ δ᾽ ὡς ϑανόντων οὐδαμοῦ νίκη πέλοι. 

[κἀν τῷδ᾽ ὑπεξῆλϑ᾽ ᾿Δντιγόνη στρατοῦ δίχα.] 140 
οἱ δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἧσσον: εὖ δέ πως προμηϑία 

καϑῆστο Κάδμου λαὸς ἀσπίδων ἔπι" 

κἄφϑημεν οὔπω τεύχεσιν πεφραγμένον 

᾿Φ“ργεῖον ἐσπεσόντες ἐξαίφνης στρατόν. 
κοὐδεὶς ὑπέστη, πεδία δ᾽ ἐξεπίμπλασαν 14τ 
φεύγοντες, ἔρρει δ᾽ αἷμα μυρίων νεκρῶν 

λόγχαις πιτνόντων. ὡς δ᾽ ἐνικῶμεν μάχῃ. 
οὐ μὲν Διὸς τρόπαιον ἵστασαν βρέτας, 

οἱ δ᾽ ἀσπίδας συλῶντες ᾿Ζργείων νεχρῶν 

σκυλεύματ᾽ εἴσω τειχέων ἐπέμπομεν. 14τῦ 
ἄλλοι δὲ τοὺς ϑανόντας ᾿Αντιγόνης μέτα 

νεκροὺς φέρουσιν ἐνθάδ᾽ οἰκτίσαι φίλοις. 

πόλει δ᾽ ἀγῶνες οἱ μὲν εὐτυχέστατοι 
τῇδ᾽ ἐξέβησαν, οἵ δὲ δυστυχέστατοι. 

ΧΟ. οὐκ εἰς ἀκοὰς ἔτι δυστυχία 1480 

δώματος ἥκει" πάρα γὰρ λεύσσειν 

πτώματα νεκρῶν τριδσσῶν ἤδη 

τάδε πρὸς μελάϑροις κοινῷ ϑανάτῳ 

σκοτίαν αἰῶνα λαχόντων. 

ἈΝΤΙΓΌΝΗ. 

οὐ προκαλυπτομένα βοτρυχώδεος 148 

ἁβρὰ παρηέΐίδος οὐδ᾽ ὑπὸ 

παρϑενίας τὸν ὑπὸ βλεφάροις 

φοίνικ᾽ ἐρύϑημα προσώπου 
αἰδομένα φέρομαι βάκχα νεκύων, 
κράδεμνα δικοῦσα κόμας ἀπ᾽ ἐμᾶς, 1490 ἢ 

1404 πέλει ὦ Β Ο' οἱ ΒΌΡΘΙ ὃν 5601. ὃ 1406 ὑπεξῆλϑε Α | νϑυβϑυτηῃ 
αρ]ονιὺ ΨΔ]ΟΙΚΘ ΒΟΥ 1466 ἤϊσσον 4α 1, 1468 τεύχεσι ΒΗΘ 
πεφαργμένον που 1412 πιτνόντων)] ὧν ΒΆΡΕΙ ὄν 501. ὃ, πιπτόν- 
των Γ΄ 1418 τροπαῖον α", τρόπαῖον ἢ 1410 μετά Β6 1411 φί- 
λους 5 1418 5βΒᾳ. τῇ μὲν .. οἵδ᾽ ἐξέβησαν, τῇ δὲ ΤῊ. ΚοΟΙΚ | δυστυχέ- 
στατοι] δυσποτμώτατοι Ναιοῖς 1481 λεύσειν Βα 1482 γρ. σώματα Β 

1480 βοτρυχώδεος ἴῃ τθο. Ἰἰῦτο, βοστρυχώδεος Ο' (βοστρύχω δέος Β) 
1488 ἐρύϑιμα Β, ἐρύϑημα ἀο]οῦ Βυατροθβ 1489 νεκύων] νεκρῶν Α 

1490 κήδεμνα τηυῦ. ἴῃ κρήδεμνα 17] δίκουσα 4 δικοῦσα 45 
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στολίδος κροκόεσσαν ἀνεῖσα τρυφάν, 

ἁγεμόνευμα νεκροῖσι πολύστονον. αἰαῖ, ἰώ μοι. 

ὦ Πολύνεικες, ἔφυς ἄρ᾽ ἐπώνυμος, ὥμοι, Θήβαις" 
σὰ δ᾽ ἔρις -- Οὐκ ἔρις, ἀλλὰ φόνῳ φόνος --- 149 

Οἰδιπόδα δόμον ὥλεσε κρανϑεῖσ᾽ 

αἵματι δεινῷ, αἵματι λυγρῷ. 

τίνα προσωδὸν 

ἢ τίνα μουσοπόλον στοναχὰν ἐπὶ 

δάκρυσι δάκρυσιν, ὦ δόμος ὦ δόμος, 1600 
ἀνακαλέσωμαι, 

τρισσὰ φέρουσα τάδε σώματα σύγγονα, 

ματέρα καὶ τέκνα, χάρματ᾽ ᾿Ερινύος: 
ἃ δόμον Οἰδιπόδα πρόπαν ὥλεσε, 

τᾶς ἀγρίας ὅτε 1ὅ0ὅ 

δυσξύνετον ξυνετὸς μέλος ἔγνω 

Σφιγγὸς ἀοιδοῦ σῶμα φονεύσας. 
ἰώ μοι, πάτερ, 

τίς Ελλὰς ἢ βάρβαρος ἣ 

τῶν προπάροιϑ᾽ εὐγενετᾶν ἕτερος 1610 
ἔτλα κακῶν τοσῶνδ᾽ 
αἵματος ἁμερίου 

τοιάδ᾽ ἄχεα φανερά; 

1491 στολίδος.. τρυφάν] Ῥογβοῃ, στολίδα.. τρυφᾶς (τρυφάς 8, 
τρυφῆς 1) 1 τὶ | κροκόεσαν ΑΟ 1492 ἀγεμόνευμα Αα | αἷ αἷ Α1, 

αἱ αἱ ΒΗ͂, αἷ αἷ αἶ αἷ 6 1494 ὥμοι Μ΄, ὥιμοι ὁ, ὥμοι μοι γΥ Θή- 
βαις] Ηθητηδηπ, ϑῆβαι 1101 149 σὰ] σὺ δ᾿ 1496 ὥλεσεν (΄ | κραν- 

Δ)εῖσ᾽ 5080]. (τὸ τέλειον κρανϑεῖσα), κρανϑείσ᾽ Β΄, κρανϑεὶςσ᾽ 1497 τραύ- 
ματι λυγρῷ θάψαι 6116υ, ἔουῦ. πτώματι χυγρῷ 1498 τίνα δὲ 6΄, Τοτύ. 
τίν᾽ ὄπα 1499 τίνα 17, ἃ ΥΘΒΟΥ. Υ6] 6χ ὁ ΟοΟΥ̓. ὦ 1600. δ] θυυση 
ὦ οἵα. Θ᾽ 1601 ἀνακαλέσομαι Β ὦ ΒΌΡΘΙ ο 501. ὃ, ἀνακαλέσομαι 7 
1502 τάδε οἵη. Εἰ οὐ φέρουσα πεσήματα ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ 1608 ύα 1,| 
ἐριννύος Πα, ἐριννύων 14, ὧν ἴῃ ος τηπσῦ. ὦ 1604 αἵ 17, ἃ ΒΌΡΘΥΙΒΟΥ. 1 | 
οἰδίποδα Β ΕἸ, οἰδίποδος α ὥλεσεν α, ὥλεσαν 5'΄, 564 αν Θγδϑατῃ ἴῃ 6 

1606 τὰς Β' οοἵτ. ὃ. τὰς ταῦυῦ. ἴπ τᾶς ΠΕ 1600 δυσξύνετον 50}0]. 

(αἴνιγμα τὸ δυσξύνετον ἐκεῖνο), δυσξυνέτου Οϑ' (ἃ ΒΌΡΘΙ οὐ 80γ. ΑἹ | 
ξυνετὸς ἴῃ Τ60. ΠΠΌΥ15, ξυνετὸν Οϑ 1608 ἰώ μοι ΕΟ, ἰώ μοί μοι 7 

1609 ἔογί. ᾿ Ελλάδος ἢ βάρβαρος] τίς βάρβαρος α'ἪἼὀ 1510 προπάροιϑε Α, 
προπάροιϑεν ὦ ΒΘ, πάροιϑεν 1, εὐγενετῶν 1 1511 ἔτλαν ἡ ν 
46]. ὃ] τόσων δι᾿ α Εἰ τόσωνδ᾽ αἢ] 1611 ροϑὺ 1512 οοἸ]οοαὺ ΗἩφαύῃ, ἔοτύ. 

 αἴματος ἁμετέρου (ἁμετέρου ΚΙγΟΒΠΟΙ͂) κακῶν τοσῶνδ᾽ ἔτλα 1612 ἀμε- 
ρίου 48 οὖ τυυΐ. ἴῃ ἁμερίου Εἰ 
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τάλαιν᾽ ὡς ἐλελίζει. 

τίς ἄρ᾽ ὄρνις ἢ δρυὸς ἢ ἐλάτας ᾿ς 1518 

ἀκροκόμοις ἀμφὶ κλάδοις 

ἑξομένα μονομάτορος ὀδυρμοῖς 

ἐμοῖς ἄχεσι συνῳδός; 

αἴλινον αἰάγμασιν ὃ 

τοῖσδε προκλαίω μονάδ᾽ αἰῶ- 1520 

να διάξουσα τὸν ἀεὶ χρόνον ἐν 

λειβομένοισιν δάκρυσιν [ἰαχήσω]. 

τίν᾽ ἐπὶ πρῶτον ἀπὸ χαίτας 
σπαραγμοῖσιν ἀπαρχὰς βάλω; 1632ὅ 

ματρὸς ἐμᾶς διδύμοι- 

σι γάλακτος παρὰ μαστοῖς 

ἢ πρὸς ἀδελφῶν 

οὐλόμεν᾽ αἰκίσματα νεκρῶν; 
ὀτοτοτοῖ λεῖπε σοὺς δόμους, 1680 

ἀλαὸν ὄμμα φέρων, 
πάτερ γεραιέ, δεῖξον, 

Οἰδιπόδα, σὸν αἰῶνα μέλεον, ὃς ἐπὶ 
δώμασιν ἀέριον σκότον ὄμμασι 

σοῖσι βαλὼν ἕλκεις μακρόπνουν ζωάᾶν. 1588 

κλύεις, ὦ κατ᾽ αὐλὰν ἀλαίνων γεραιὸν 

πόδ᾽ ἢ δεμνίοις 
δύστανος ἰαύων; 

1514 ἐλέιξοι Β | νϑυθδ τάλαιν᾽ ὡς ἐλελίξει ἴοτῦ. ἴπ ν. 1517 ὑγϑηβ- 

Γργθηᾶδ 510 βουιρύῳ: ἀλαίνουσ᾽ ἐλελιξ- 1515 τΐς τ᾽ ἂρ αἹ] ἰοτί. εἰπῆ 

ἐλάτας 1610 ἀμφὶ οἴῃ. 4 1610 5ᾳ. μονομάτερος ὀδυρμοῖς ἀμφὶ 
κπλάδοις ἑζομένα μονομάτορος ὀδυρμοῖς { 1517 ἴον. ἀλαίνουσ᾽, ἐλελι- 
ζομένα μονομάτορ᾽ ὀδυρμὸν (νΙ46 δα ν. 1614) | ἑζξομένα οἴῃ. α 864. οἷ, 
ἑζομένη 7 ὺυὄ|]| μονομάτερος ΑαΒ6 1619 αἰλῖνον Β' αἴλίνων (510) ὃ, 
αἰλίνων α, Τοτύ. αἴλινον αἴλινον [ αἰάγμασι Β 1620 προσχλαίω σ΄ 
μόνα δ᾽ Αα (οοΥν. α) Εἰ ] αἰῶ Ναιοκ 1622 λειβομένοισι Δα ΒΕ6Ο 
δακρύοισιν ἴῃ γ60. [1ὈΥ]5| ἰαχήσω ἀρ]ονῦ ΒΌΓΡΘῸΒ 1624 ἀπὸ) ἐπὶ ΒΝ} 566 

1020 σπαραγμοῖσιν ἀπαρχὰς οι. “αὶ ] βάλω] κάλω α΄ 1820 ματέ- 
ρος (Γ | ἐν διδύμοισι Οϑ, ἐν οτη. τ60. 1101] 1627 μαστοῖς 1π ΥὙ60. 
Πρτο, μαστοῖσιν Οϑ,, νασμοῖς Μυβρτανθ 1028 ἔονγύ. ἀδελφοῖν 
1029 νεκρῶν] γρ. δισσῶν βιιρθβοι. Α΄, δισσῶν Οὐ 1580 ὀτοττοτοί Α, 
ὀττοττοττοῖ ὦ, ὀττοτοὶ ὀττοτοί Β, ὀττοτοὶ ὀττοττοτοῖ ΜΠ], ὀττοτοῖ [,, ὀττο- 
τοῖ ὀττοτοῖ 6 | λεῖπε 4 Β],, λίπε, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. εἴ, Εἰ, λίπε Οα 1584 δώ- 
μασιν} δάκρυσιν Ἡθητπδπη 108 ἔλκεις 4 | μακρόνπνουν Α, μαλρό- 
πονον Νδιυοϊς | ξοάν Β, ξωάν γ 1681 πόδ᾽ ἢ) ϑομοθῃθ, πόδα 110 τ] | 
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ΟἸΔΙΠΟΥΣ. 
5 τί μ᾽, ὦ παρϑένε, βακτρεύμασι τ τυ- 

φλοῦ ποδὸς ἐξάγαγες ἐς φῶς 1640 

Ι λεχήρη σκοτίων ἐκ ϑαλάμων 

οἰχτροτάτοισιν δακρύοισιν, 

᾿ πολιὸν αἰϑέρος ἀφανὲς εἴδωλον ἢ 
νέχυν ἔνερϑεν ἢ 

πτανὸν ὄνειρον; Ἄν 

ΑΝ. δυστυχὲς ἀγγελίας ἔπος οἴσῃ. 

πάτερ. οὐκέτι σοι τέκνα λεύσσδει, 
φάος οὐδ᾽ ἄλοχος, παραβάκτροις 

πόδα σὸν τυφλόπουν ϑεραπεύμασιν αἰὲν ἐμόχϑει, 
πάτερ, ὥμοι. 1580 

ΙΟΙ. ὥμοι ἐμῶν παϑέων᾽ πάρα γὰρ στενάχειν τάδ᾽, ἀυτεῖν. 

τρισσαὶ ψυχαὶ ποίᾳ μοίρᾳ 
᾽ πῶς ἔλιπον φάος, ὦ τέχνον, αὔδα. 

ΑΝ. οὐκ ἐπ᾽ ὀνείδεσιν οὐδ᾽ ἐπιχάρμασιν, 1δὅδῦ 

ἀλλ᾽ ὀδύναισι λέγω σὸς ἀλάστωρ 
ξίφεσιν βρίϑων 

Α 

ἃ 

ῶ 

καὶ πυρὶ καὶ σχετλίαισι μάχαις ἐπὶ παῖδας ἔβα σούς, 
ὦ πάτερ, ὦμοι. 

ΟἹ]. αἰαῖ. 4Ν. τί τάδε καταστένεις: 1560 

ἴοτύ. ᾽ν δεμνίοις 1081 5αᾳ. δύστανον δεμνίοις (ἰ | δύστανος 1,. δύστα- 
ἣν» γ 1640 ἐξήγαγες αὐ Π' α 1641 λεχήρει ὦ λεχήρη α 1542 οἷ- 
χτροτάτοισι ὦ Β Ε΄],, οἰκτροτάτοις α' ] δάκρυσι Β΄, δακρύοισι α Π 1), 
1548 αἰϑέρος ἀφανὲς] αἰϑεροφανὲς ΥΥ 61} 1045 ποτανὸν ὥΘΙΑΙΟΥ 

140 οἴσῃ] εἴσῃ Βα ΌοΥ 1541 σοι] σὼ Μὶ λεύσεν Β 1, 1648 παρα- 
βάχτροις 6, παρὰ βάλχτροις αα΄, ἃ παρὰ βάχτροις 48, ἡ παρὰ 
βάκτροις 11, 1649 ἃ οἴη. Αἰ | ϑεραπεύμασι Α | ἴῃ τη. γρ. πόδα σὸν 
τυφλὸν ϑεραπεύμασιν ἐμόχϑει α«. 1δδ0 ὦ οἵπ. 1011, δἀ4. Ἠδηηδημῃ | 
ὦιμοι 4. ὦμοι «Κὶ 1ὅδ0 5ᾳ. ΟΙ. ἀπΐθ ρυῖαθ ὥμοι ρυδοῆριηῦ, δηΐθ 
αἰδουσπη οὐα. ὦ) α΄ 1581 ὦμοι ἐμῶν Επσ΄. ὦμοι μοι ἐμῶν Α4α1, γρ. 
ὦ μοι ἐγὼ παϑέων διάβοι. 4 | παρά 12, | στοναχαῖς τάδ᾽ αὐτεῖν Ο166], 
τΠΔ] τὴ στενάχειν τάδ᾽ ἀυτῇ 1668 ποίᾳ μοίρᾳ (μοῖρα 4)}] γρ. μιᾷ 
μοίρᾳ ΒΌΡΘΙΒΟΥ. αὶ 1δδδ ὀνειδίσεσιν 1, ὀνείδεσσιν 1, ἐπὶ χάρμασιν α.} 

1666 σὸς] τηρίγουβ οΟάἸο15 ΚΙΗΡΊΘΔΗΙ (ΤΎΪΟΙ] 18), ὃ σὸς ᾿1ῸΤῚ 

τόδτ ξίφεσιν Α, ξίφεσι γ 168 σχετλίαισιν, ΒΡ ΘΥΒΟΙ. 70. καὶ φονίαισι, 
μάχαις, α, φονίαις (α΄, Ιοτῦ: σχετλίοισι 1559 ὦ πάτερ, ὦμοι. ΟἿ. αἰαῖ] 
Ἤρυτηδηπ, ὦ πάτερ. ΟΙ. ἰώ μοι αἶἷ αἷ (ν6} αἱ αἴν τον (ἰώ μοι 15 1) 
γρ. ὦμοι ἬΝ ἴῃ τηϑγρ', δ 50 1. Α 1860 τί ἀοΙ]οῦ Ηαδυΐαπρ 
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ΟΙ. τέκνα. 4Ν. δι’ ὀδύνας ἔβας, 
εἰ τὰ τέϑριππά γ᾽’ ἔϑ᾽ ἅρματα λεύσσων 

ἀελίου τάδε σώματα νεκρῶν 

ὄμματος αὐγαῖς σαῖς ἐπενώμας. 

ΟΙ. τῶν μὲν ἐμῶν τεκέων φανερὸν κακόν᾽ 10 
ἁ δὲ τάλαιν᾽ ἄλοχος τίνι μοι, τέκνον, ὥλετο μοίρα; 

ΑΝ. δάκρυα γοερὰ φανερὰ πᾶσι τιϑεμένα, 

τέχεσι μαστὸν 

ἔφερεν ἔφερεν ἱκέτις ἱκέτιν ὀρομένα. ; 

ηὗρε δ᾽ ἐν ᾿Ηλέκτραισι πύλαις τέκνα 1ὅτο 
λωτοτρόφον κατὰ λείμακα 

λόγχαις κοινὸν ἐνυάλιον 

μάτηρ. ὥστε λέοντας ἐναύλους, 

μαρναμένους ἐπὶ τραύμασιν, αἵματος 

ἤδη ψυχρὰν λοιβὰν φονίαν, 1ὅτὅ 

ἃν ἔλαχ᾽ “ἯἽιδας, ὥπασε δ᾽ ΄Ζρης" 

χαλκόκροτον δὲ λαβοῦσα νεκρῶν πάρα φάσγανον εἴσω 

σαρκὸς ἔβαψεν. ἄχει δὲ τέκνων ἔπεσ᾽ ἀμφὶ τέκνοισι. 
πάντα δ᾽ ἐν ἄματι τῷδε συνάγαγεν, 

ὦ πάτερ, ἁμετέροισι δόμοισιν ἄχη ϑεὸς 1680 
ὃς τάδε τελευτᾷ. 

ΧΟ. πολλῶν κακῶν κατῆρξεν Οἰδίπου δόμοις 

τόδ᾽ ἦμαρ᾽ εἴη δ᾽ εὐτυχέστερος βίος. 

1661 δι᾿ ὀδύνας ἂν ἴῃ το. ΠΠΌΤῚ5, Οὗ. 5680]. λείπει ἡ ἄν, ἵν᾽ ἢ δι᾽ 
ὀδύνας ἂν ἔβης, ἀπᾶο δι᾽ ὀδύνας δ᾽ ἂν Ε΄. ΡΟ]16 1562 τέρϑριππα Α, 
τέϑριπα ΒΒ | γ᾽ ἔϑ᾽ 1 ὅθι: ]6ν, γ᾽ ἐς ΠΥ] |[ λεύσων Β΄, 1604 ἐπένωμας 
8. ον Ὁ 1666 μοι οἵη. Καὶ | μοῖρα Α 1601 φανερὰ γοερὰ α΄ 
πᾶσι] παισὶ Κὶ 1669 ἐκέτιν 4, ἱκέτιν 6, ἱκέταν Β. ἱκέτην α 1) 
ὁρομένα γρ. αἱρομένα Α4., αἰρομένα Β' (ὃ ϑρο᾽ αὐ οὖ ὦ ΒΆΡΕΙ ὁ 501. ὖ), 
ὁρωμένα Πὶ οὖ αὖ νἱά. ὦ, αἱρομένα οὖ ἴῃ τηϑΥρ. γρ. καὶ αἱρομένα α, αἷρο- 
μένα 5΄ (οἷ. 5080]. γράφεται δὲ καὶ ὀρομένα ὅ ἐστιν ὀρούουσα καὶ προ- 
τείνουσα τὸν μαστόν), ὀρμένα Μυβοτᾶνθ 1510 εὗρε 1011 [ ἐν] ἐπ᾽ 
Ηρουνου θη 1612 ἐνυάλιαν Α 1678 μὴρ 1., μήτηρ 6 ] λέοντε συν- 
αὐύλω ῬοΥΒΟΙ 1ὅ74 ὈΠ8 βου. (1 ἀπδθαβ ῬΘΡῚΠ15) 1, 5616] 46]. 11πθ8 
ὑχωπδῖ, ὃ] τραύμασι Π 107ῦ φονίαν Β' (κι ΒΌΡΘΙ ον 507. ὃ) 8, φοινίαν 
Αα ἢ 1610 ἂν 4, ἣν 6  ἀΐδας Οϑ 1518 ἔβαψεν α΄. ἔπεμψεν α Β 
ΒΆΡΘΥΒΟΥ, γρ. ἔβαψεν 5010]... ἔβαλεν 4, ἔπεμψεν Ε΄], | ἄχκε 4, ἄχη Β 
(γρ. ἄγχν ΒΌΡΘΥΒοΥυ. ὃ), ἄχει γὶ (ἄγχι αἿ | ἀμφὶ νεκροῖσιν ΜαεαγκΙαπὰ 
1019 ἄματι Α,,͵ ἅματι Βὶ, ἅμτι 1,, ἤματι Τὶ οὐ α, 568 ἤ ἴῃ τῶϑ. 50, α" 
([αῦ ἁ ν6] αἱ), αἵματι ΘΟ ] συνάγαγε ΟΘ΄, συνήγαγεν Υ 1680 δώμασιν Β 
1.1, (δόμοισιν ὃ) 1082 ᾿η46 Ὁ Ποὺ νϑύϑα ραγύθμι θα] 86 οχύσγθυμδῃ 
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ΚΡ, οἴκτων μὲν ἤδη λήγεϑ᾽, ὡς ὥρα τάφου 

μνήμην τίϑεσθϑαι᾽ τόνδε δ᾽, Οἰδίπου, λόγον 158 

ἄκουσον᾽ ἀρχὰς τῆσδε γῆς ἔδωκέ μοι 

᾿Ετεοκλέης παῖς σός, γάμων φερνὰς διδοὺς 
| ΔἌἔ[ἔμονι κόρης τὲ λέκτρον Αντιγόνης σέϑεν. 

οὔχουν σ᾽ ἐάσω τήνδε γῆν οἰκεῖν ἔτι" 

σαφῶς γὰρ εἶπε Τειρεσίας οὐ μή ποτε 1690 
σοῦ τήνδε γῆν οἰκοῦντος εὖ πράξειν πόλιν. 
ἀλλ᾽ ἐκκομίζου. καὶ τάδ᾽ οὐχ ὕβρει λέγω 

οὐδ᾽ ἐχϑρὸς ὥν σοι, διὰ δὲ τοὺς ἀλάστορας 

τοὺς σοὺς δεδοικὼς μή τι γῆ πάϑῃ κακόν. 

ΟἹ]. ὦ μοῖρ᾽, ἀπ’ ἀρχῆς ὥς μ᾽’ ἔφυσας ἄϑλιον 169 

καὶ τλήμον᾽, εἴ τις ἄλλος ἀνθρώπων ἔφυ" 
ὃν καὶ πρὶν ἐς φῶς μητρὸς ἐκ γονῆς μολεῖν, 

ἄγονον ᾿Δπόλλων Μαΐῳ μ᾽’ ἐϑέσπισεν 
φονέα γενέσϑαι πατρός" ὦ τάλας ἐγώ. 

ἰ ἐπεὶ δ᾽ ἐγενόμην, αὖϑις ὃ σπείρας πατὴρ 1600 
κτείνει με νομίδας πολέμιον πεφυκέναι" 

χρῆν γὰρ ϑανεῖν νιν ἐξ ἐμοῦ" πέμπει δέ μὲ 

μαστὸν ποϑοῦντα ϑηρσὶν ἄϑλιον βοράν᾽ 

οὗ σῳξζόμεσϑα. Ταρτάρου γὰρ ὥφελεν 
ἐλϑεῖν Κιϑαιρὼν εἰς ἄβυσσα χάσματα. 100ὅ 

ὅς μ᾽ οὐ διώλεσ᾽, ἀλλὰ δουλεῦσαί τέ μοι 

δαίμων ἔδωκε Πόλυβον ἀμφὶ δεσπότην. 

Ὁ Ευγὶρίάθ δοϊαάϊοαῦ Η. 1,61 ]ο Εῦ (169ὅ---1626 ἀδιηπανὶῦ ῬΆ]ΘΥ, ἰπᾶθ ἃ 
ΙΥ. 1141 οἸααβα!αιη Δ αἸ ]οἸδτη Ῥγομαηύ αν! δαούοτο Βοθοκῆϊο Ἠδυϑαμρν, 
ογῦ. νϑυύβθ} 1681 ΒΌΘΙΠΏΡΘΠΟΙ αὖ σΘΠΌΙΠΗΙ ν. 1147--[167. Π15 νΘΥΒᾺΒ 
1128. 1181 | ὑπῆρξεν οἰδίπου κακῶν Ο' | οἰδιπόδου Α | δόμος Β΄, 
(οις ΒΌΡΘΥ ος 507. Ὁ), 5080]. γρ. ἢ τέκνοις ἢ γένει 1685 τόνδε δ᾽ .. 
"λόγον 1,, τῶνδε δ᾽ (τῶνδ᾽ Β6).. λόγων γ 1687 διδοῦσ᾽ Α οοὐν. 45 

1688 αἴμονι Α Εἰ | λέκτρων Β 189 οὐχκοὖν Β οὔκουνῦ 1898 δοι 6, 
σὸς οΟϑ 1696 ἀο]οὺ Αριΐζχ 1597 μητρὸς οτῃη. 8'΄ δα 4. 1, ἔοτύ. νηδύος 
᾿σχότου μολεῖν, οἷ. ΑΘ801}. ἔππη. ὁ08 ] ροβϑὺ μολεῖν δα, ποτε σ 
1699 5ΌΡΘΙΒΟΥ. γρ. καὶ πατρὸς ὅς μ᾽ ἐγείνατο οὖ ἴῃ ἸΑΒΓΡ᾽. 70. μητρί τ᾽ 
“ἀναβῆναι λέχος α (μδθο Ἰθούϊο τοίοσθηα νι ἀούαι δα πατρός τ᾽ ᾿ἡπόλλων 

. ἐθέσπισεν φονέα γενέσϑαι μητρί τ᾽ ἀναβῆναι λέχος) 1601 πεφυκέ- 
ναι ΕΠ, δυσδαίμονα 4α}1,, ϑυρούβοῦ. γρ. πεφυκέναι 580Π0]. ἴθ 48 
τ 1605 ψιν οπι. 4α 1004 αφῥόμεσϑὰ α, σωξόμεϑα [0, σωξόμεσϑα 7 
'ταρτάρω α οὐ ΒΌΡΕΥ ὦ 501. 1606 5α. ἀδϊδὲ ΡΣ 1606 ὥς μ᾽ 
᾿(βοβύθυϊου. ρδγ8 ᾿1ὔθυαθ ὦ πῦπο ῬΘΌΪ] τη ογαϑ8) Α | διώλεσεν {, ] τέ μὲ ΕΠ 

᾿ς 1θ0θ08ᾳ. ἴοτί, δουλεύσοντά με (δῖο 50γ. ῬοΥΒΟὨ) δαίμων ἔσῳωξε 1007 δέ- 
δῶκε Εἰ  πούλυβον Ο 
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κτανὼν δ᾽ ἐμαυτοῦ πατέρ᾽ ὃ δυσδαίμων ἐγὼ 
ἐς μητρὸς ἦλϑον τῆς ταλαιπώρου λέχος, 
παῖδάς τ᾽ ἀδελφοὺς ἔτεκον, οὺς ἀπώλεσα, 1010 

ἀρὰς παραλαβὼν Μαΐου καὶ παισὶ δούς. 

οὐ γὰρ τοσοῦτον ἀσύνετος πέφυκχ᾽ ἐγὼ 

ὥστ᾽ εἰς ἔμ᾽ ὄμματ᾽ ἔς τ’ ἐμῶν παίδων βίον 

ἄνευ ϑεῶν του ταῦτ᾽ ἐμηχανησάμην. 

εἶεν" τί δράσω δῆϑ᾽ ὃ δυσδαίμων ἐγώ; 101 
τίς ἡγεμών μοι ποδὸς ὁμαρτήσει τυφλοῦ; 

δ᾽ ἡ ϑανοῦσα; ζῶσά γ᾽ ἂν σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι. 
ἀλλ᾽ εὔτεκνος ξυνωρίς; ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι μοι. 
ἀλλ᾽ ἔτι νεάζων αὐτὸς εὕροιμ᾽ ἂν βίον: 

πόϑεν; τί μ᾽ ἄρδην ὧδ᾽ ἀποκτείνεις, Κρέον; 1020 
ἀποκτενεῖς γάρ, εἴ μὲ γῆς ἔξω βαλεῖς. 

οὐ μὴν ἑλίξας γ᾽ ἀμφὶ σὸν χεῖρας γόνυ 
κακὸς φανοῦμαι" τὸ γὰρ ἐμόν ποτ᾽ εὐγενὲς 

οὐκ ἂν προδοίην, οὐδέ περ πράσσων κακῶς. 

ΚΡ, δοί τ᾽ εὖ λέλεκται γόνατα μὴ χρῴξειν ἐμὰ 102 
ἐγώ τε ναίειν σ᾽ οὐκ ἐάσαιμ᾽ ἂν χϑόνα. 

νεκρῶν δὲ τῶνδε τὸν μὲν ἐς δόμους χρεὼν 
ἤδη κομίξειν, τόνδε δ᾽, ὃς πέρσων πόλιν 

πατρίδα σὺν ἄλλοις ἦλϑε, Πολυνείκους νέκυν 

ἐκβάλετ᾽ ἄϑαπτον τῆσδ᾽ ὅρων ἔξω χϑονός. 1080 
κηρύξεται δὲ πᾶσι Καδμείοις τάδε" 

ὃς ἂν νεχρὸν τόνδ᾽ ἢ καταστέφων ἁλῷ 

ἢ γῇ καλύπτων, ϑάνατον ἀνταλλάξεται. 

1008 δ᾽] 9᾽ α 010. τ} δ᾽ 1618 ἐμὸν Α 1014 τοῦ 

ταῦϑϑ᾽ [71,, τοῦ ταῦτ᾽ γ (τοῦτ᾽ αὖ τ᾽ ΗΠ, τινός ΒΌΡΟΙ τοῦ 507. 5610]. 8) 
1017 ζῶσα γὰρ α Πὶ γρ. ζῶσα γ᾽ ἂν ἴῃ τηϑτρ. ὦ 1018 ἔστ᾽ ἔτι ΚΊγοΙ- 
ποῖ 1019 αὐτὸς οἴῃ. δ | βῖον Α 1620 ἀποκλτείνεις 5, ἀποκλτενεῖς Ο 

1621 βάλης, 801. εἴς ΒΌΡΘΥΙ ἧς, 1 | νϑυβιη ἀο]οὺ ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ 1622 ἐλί- 

ξας 4 | γ᾽ οτι. ΒΜ ἴογῦ. χέρας 1062: οὐδέ περ] καίπερ 7 1628 ᾿ 

ρυϑοῦ, ΑΗ ταῦ. ἴῃ ΐἦρ ΕΣ | χρήξειν 1 1626 ἐγώ τε Β, ἐγὼ δὲ γ 
1021 νεκρὼ δὲ τώδε Ἐ]ΙηΒ]6Υ | δὲ οἴῃ. 1), 1028 ἤδη} γρ. δμῶας 
ΒΌΡΟΥΒΟΙ, Α,. γρ. καὶ δμῶας ὃ] πέσων ΟΟΥΥ. ἴῃ πέρσων Α 1629 πολυ- 
νείκην χϑόνα Β (κους ΒΌΡΘΙ χὴν οὖ γρ. νέκυν ΒΌΡΟΥΙ χϑόνα 8501. ὃ), πο- 
λυνείκους νέκυν Υ (ους νέχυν ἴῃ τ85. 6 1680 ἐκβαλλετ᾽ δ΄. 1081 πῆ- 
ρύξετε ΒΒ (αν ΒΌΡΘΙ εξ 801. Ὁ) Εἰ, κηρύξατε αϑ' κηρύξεται αὐ κηρύξετε ᾿ς 

1032 νεκρῶν 1, 



ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ τΡ 
: 

[ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς βοράν.] 

σὺ δ᾽ ἐκλιποῦσα τριπτύχους ϑρήνους νεχρῶν 108ὅ 

᾿ κόμιξε σαυτήν, ᾿Δντιγόνη. δόμων ἔσω 

καὶ παρϑενεύου τὴν ἰοῦσαν ἡμέραν 

Ι μένουσ᾽ ἐν ἣ δὲ λέκτρον ἀἵμονος μένει. 

ΑΝ. ὦ πάτερ, ἐν οἵοις κείμεϑ᾽ ἄϑλιοι κακοῖς. 

| ὥς δὲ στενάζω τῶν τεϑνηκότων πλέον᾽ 1040 

' οὐ γὰρ τὸ μέν σοί βαρὺ κακῶν, τὸ δ᾽ οὐ βαρύ, 

᾿ ἀλλ᾽ εἰς ἅπαντα δυστυχὴς ἔφυς. πάτερ. 

' ἀτὰρ σ᾽ ἐρωτῶ τὸν νεωστὶ κοίρανον᾽ 
τί τόνδ᾽ ὑβρίζεις πατέρ᾽ ἀποστέλλων χϑονός; 

τί ϑεσμοποιεῖς ἐπὶ ταλαιπώρῳ νεκρῷ; 104 

ΚΡ Ἐτεοκλέους βουλεύματ᾽, οὐχ ἡμῶν, τάδε. 
ΠΝ, ἄφρονά γε. καὶ σὺ μῶρος ὃς ἐπίϑου τάδε. 
ΚΡ. πῶς: ἘΡΑΤΈΤΗΝ δ: αὶ οὐ δίκαιον ἐκπονεῖν; 

“4Ν. οὔκ, ἢν πονηρά γ᾽ ἢ κακῶς τ᾽ εἰρημένα. 

ΚΡ, τί δ᾽; οὐ δικαίως ὅδε κυσὶν δοϑήσεται; 1660 

ΑΝ. οὐκ ἔννομον γὰρ τὴν δίκην πράσσεσϑέ νιν. 

ΚΡ εἴπερ γε πόλεως ἐχϑρὸς ἦν οὐκ ἐχϑρὸς ὦν. 

ΑΝ. οὐκοῦν ἔδωκε τῇ τύχῃ τὸν δαίμονα. 

ΚΡ, καὶ τῷ τάφῳ νυν τὴν δίκην παραδσχέτω. 

ΑΝ. τί πλημμελήσας, τὸ μέρος εἰ μετῆλϑε γῆς; 108 

ΚΡ, ἄταφος ὅδ᾽ ἁνήρ, ὡς μάϑῃς, γενήσεται. 

1084 δὲ Εἰ | ἄκλαυτον 17 οὐ αὖ νἱ. α, ἄκλαυστον αὖ'ὶἼ] ἄϑαπτον 
76 1 νϑυύϑύπὴ ἀ6]ονὺ Δ]ΟΚοηδου αὖ ὁχ ϑόρῃ. Δπῦ. 29 1Πδὔατῃ 
θ8ὅ τριπτύχους ϑρήνους νεκρῶν] τριπτύχους τύπους νεκρῶν Π], γρ. 
γιπτύχων νεμρῶν γόους ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 4 1ῃ τηϑΥρ'. Βο. ὦ 1087 5α. ἀο]οὺ Π]1η- 
᾿οτῇ 1037 τὴν ᾿κἴοῦσαν 1, (ἀδϑ ὑγοθνθ ὐθυὰβ δηΐθ ᾧ ϑυαϑιῦ ἰ), τὴν 
τιοῦσαν α(, τὴν εἰσιοῦσαν Ο 1088 μένε, Βὶ τηυῦ. ἴῃ μενεῖ ὃ, μένεϊ 
6 1639 κείμεσϑ᾽ ΠῚ] ἃ ἄϑλιοι] Βαγηθβ, ἀϑλίοις Ἰ1ΌΥῚ (ϑέτοις Π) 

64: καχὸν τηὰῦ. ἴπ κακῶν ὦ Ι τὸ δ᾽] τόδ᾽ ΠΕ 5 1048 αὐτὰρ Α | κοί- 
ννον Α, κύραννον Β, κύ ἴῃ τύ ταυΐ. α]ἴδι τηϑητι8, κοί βΌΡΘΙ ρὰ 501. ὃ, 

᾿γίρανον 1,, 568 κοίρ τ Τα. 500. ἰ, τύραννον ἢ) 1044 ἀο]οὺ νδοκθηδοι 
1647 μωρὸς 4 8} ἐπίϑου Β1,, ἐπείϑου ΥῪ 1648 τἀντεταλμέν᾽ ((, 
ἃ τἀν οχ τὰ ὁοΥγ. α | οὐχὶ 1, | ἐκτελεῖν ἃ, 1049 4Ν. οτι. Β δά. ὁ] 

. ἣν πόνηρά γ᾽ [,|} ηὑρημένα ΒΙ]αγ65 1660 ὅδε] ὅ γε α | κυσὶ 
ΗΘ ν ἀθα.] 1681 γὰρ] δὲ οοα. ΤΉ ΘΒΒΔΙΟΗΙΟ. Ι ἕουύ. πράξεσϑε 
͵δὅ2 οὐκ ἐχϑρὰ δρῶν ΕΒ, αα. ϑομιηαῦύ 1668 οὔκοῦν ῳ, οὔκουν Β 
Ὅν. ὁ} ἔδωκε τὴν δίκην τῷ δαίμονι ῬΊΘΥΒΟΙ 1064 νῦν [1011 
δῦ πλημελήσας 5 ῬΟΥ͂Σ τα 1656 ἴῃ ὑθχύμ οἴη... ἴῃ τηϑῖρ. 864. Β 
ὴ9] Ῥοίβοπ, ἀνὴρ 011 μανϑάνης Εἰ 

φὩ:ὋϑῷὍὁὝ,θ 

| 
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Α͂Ν. ἐγώ σφε ϑάψω, κἂν ἀπεννέπῃ πόλις. 

ΚΡ, σαυτὴν ἄρ᾽ ἐγγὺς τῷδε συνϑάψεις νεκρῷ. 

Α͂Ν. ἀλλ᾽ εὐκλεές τοι δύο φίλω κεῖσϑαι πέλας. 

ΚΡ λάξυσϑε τήνδε κἀς δόμους κομίζετε. τον 

ΑΝ. οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ τοῦδ᾽ οὐ μεϑήσομαι νεκροῦ. 

ΚΡ, ἔκριν᾽ ὁ δαίμων, παρϑέν᾽, οὐχ ἃ σοὶ δοκεῖ. 

Α͂Ν. κἀκεῖνο κέκριται, μὴ ἐφυβρίξεσϑαι νεχρούς. 

ΚΡ, ὡς οὔτις ἀμφὶ τῷδ᾽ ὑγρὰν ϑήσει κόνιν. 
ΑΝ. ναὶ πρός σε τῆσδε μητρὸς ᾿Ιοκάστης, Κρέον. 1000 

ΚΡ, μάταια μοχϑεῖς" οὐ γὰρ ἂν τύχοις τάδε. 

ΑΝ. σὺ δ᾽ ἀλλὰ νεκρῷ λουτρὰ περιβαλεῖν μ᾽ ἔα. 
ΚΡ, ἕν τοῦτ᾽ ἂν εἴη τῶν ἀπορρήτων πόλει. 

ΑΝ. ἀλλ᾽ ἀμφὶ τραύματ᾽ ἄγρια τελαμῶνας βαλεῖν. 
ΚΡ οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως σὺ τόνδε τιμήσεις νέκυν. 1610 

ΑΝ. ὦ φίλτατ᾽, ἀλλὰ στόμα γε σὸν προσπτύξομαι. 

ΚΡ, οὐκ ἐς γάμους δοὺς συμφορὰν κτήσῃ γόοις: 

ΑΝ. ἦ γὰρ γαμοῦμαι ξῶσα παιδὶ σῷ ποτε; 
ΚΡ πολλή σ᾽ ἀνάγκη" ποῖ γὰρ ἐκφεύξῃ λέχος; 
ΑΝ. νὺξ ἀρ’ ἐκείνη Ζαναΐδων μ᾽’ ἕξει μίαν. 161ὅ 

ΚΡ, εἶδες τὸ. τόλμημ᾽ οἷον ἐξωνείδισεν; 
Α͂Ν. ἴστω σίδηρος ὅρκιόν τέ μοι ξίφος. 

ΚΡ, τί δ᾽ ἐκπροϑυμῇ τῶνδ᾽ ἀπηλλάχϑαι γάμων; 
ΑΝ. συμφεύξομαι τῷδ᾽ ἀϑλιωτάτῳ πατρί. 
ΚΡ, γενναιότης 6οι, μωρία δ᾽ ἔνεστί τις. 1080 

ΑΝ. καὶ ξυνϑανοῦμαί γ᾽, ὡς μάϑῃς περαιτέρω. 

ΚΡ ἴϑ'. οὐ φονεύσεις παῖδ᾽ ἐμόν, λίπε χϑόνα. 
ΟΙ. ὦ ϑύγατερ, αἰνῶ μέν δε τῆς προϑυμίας. 
Α͂Ν. ἀλλ᾽ εἰ γαμοίμην, σὺ δὲ μόνος φεύγοις, πάτερ; 

1068 ἂρ Αα 1669 τοι] τι 8.| δύω 4Β8 11660 λάξυσϑε α ἢ 
(υ 1ῃ τῶ 8. 501. 8] οὐ ΒΌρουβου. 5) 8, λάζοισϑε ΑΒ) κεὶ 4, κεῖς Ὁ 
1662 ἃ] ὡς 17, ] ἃ σοι Η 1008 κἀκεῖνο 1,, 564 0 ΥΒΒ0Υ. Υ6] 6ΕΧ ἃ 
ΟΟΥΤ. ἦ | μὴ ᾽φυβροίξεσϑαι δα. 1004 ϑήση 1, 1006 τύχης 1 1067 λουτρὰ 
νεκχρῶ 5. 1068 ἕν ἂν τοῦτ᾽ ἂν εἴη Β 1610 τιμήσῃς ὦ 1611 σῶμα 
σὸν οοὐα. ᾿ΓΠΘΒΒΔΙΟΏΙΟ. | γὲ οτα. Β 1072 οὐκ] οὐ μὴ ΚΙνΟΒΒΟΗ͂,, ἔουύ. 
σὺ δ᾽ ] γόου (ὁ 1018 ἢ 48 (ἦ ὃ) ] σῷ παιδὶ 6 1014 ποῖ φεύξῃ 
γὰρ ὁ λέχος ἢ) 1016 ἀρ’ 1,, ἄρ᾽ ν6] ἂρ γ᾽] δαναιδῶν α (δαναίδων αὖ 
ΒΙ6 1 μ᾽ οτὰ. 1 μία 48 (μίαν Ὁ) 1010 ἐξωνείδισεν] ἴογῦ. ἐξεδέν- 
νασεν 1018 ἀπαλλάχϑαι Οἱ 1081 περαιτέρῳ ὦ 1082 λεῖπε Β 
1084 εἰ ἴῃ ἢ τηαῦ. ο" | δὲ οἵη. 6΄ | φεύγοις Α, φεύγεις Υγ' 
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ΟΙ. μεν εὐτυχοῦσα, τἄμ᾽ ἐγὼ στέρξω κακά. 108 

4Ν. καὶ τίς ὅδε τυφλὸν ὄντα ϑεραπεύσει, πάτερ; 

ΟἹ. πεσὼν ὕπου μοι μοῖρα κείσομαι πέδῳ. 
ΑΝ. ὃ δ᾽ Οἰδίπους ποῦ καὶ τὰ κλείν᾽ αἰνίγματα; 
ἢ ὄὅλωλ᾽" ἕν ἦμάρ μ᾽ ὥλβισο᾽, ἕν δ᾽ ἀπώλεσεν. 
ΑΝ. οὔκουν μετασχεῖν κἀμὲ δεῖ τῶν σῶν κακῶν; 1690 

ΟἹ. αἰσχρὰ φυγὴ ϑυγατρὶ σὺν τυφλῷ πατρί. 

4Ν. οὔ, σωφρονούσῃ γ᾽. ἀλλὰ γενναία, πάτερ. 
ΟἹ. προσάγαγέ νύν με, μητρὸς ὡς ψαύσω σέϑεν. 

ΑΝ. ἰδού, παρειᾶς φιλτάτης ψαῦσον χερί. 

ΟἹ. ὦ μῆτερ, ὦ ξυνάορ᾽ ἀϑλιωτάτη. 109 
ΑΝ. οἰκτρὰ πρόκειται, πάντ᾽ ἔχουσ᾽ ὁμοῦ κακά. 
ΟἹ. ᾿Ετεοχλέους δὲ πτῶμα Πολυνείκους τε ποῦ; 

.43“Ν. τώδ᾽ ἐκτάδην σοι κεῖσϑον ἀλλήλοιν πέλας. 
ΟἹ. πρόσϑες τυφλὴν χέρ᾽ ἐπὶ πρόσωπα δυστυχῆ. 

ΑΝ. ἰδού, ϑανόντων σῶν τέκνων ἅπτου χερί. 1100 

ΟἹ. ὦ φίλα πεσήματ᾽ ἄϑλι᾽ ἀϑλίου πατρός. 

ΑΝ. ὦ φίλτατον δῆτ᾽ ὄνομα Πολυνείκους ἐμοί. 

ΟἿ. νῦν χρησμός, ὦ παῖ, Λοξίου περαίνεται. 

͵3Ν. ὁ ποῖος; ἀλλ᾽ ἦ πρὸς κακοῖς ἐρεῖς κακά; 

ΟἹ. ἐν ταῖς ᾿4ϑήναις κανϑανεῖν μ᾽ ἀλώμενον. 1τ0ῦ 

ΑΝ. ποῦ; τίς δε πύργος ᾿4τϑίδος προσδέξεται; 

ΟἹ]. ἱερὸς Κολωνός, δώμαϑ᾽ ἱππίου ϑεοῦ. 

108 5α. ἴῃ τη87ρ᾽. 501..8Ἐ 1688 τἄμ᾽ ἐγὼ γοϑογ. 1, τἀμὰ δὲ α΄Γ, 1080 καὶ 
τίς σε Υθϑοῦ. ἱ 1087 ὅπα 4 | πέδῳ 481,, ϑανών Μ᾿ Ο' ϑαροηβου. 8, ουῦ. 
ἰτέδοι 1688 54. ροιβοπδιαχα πούαϑ οτη. Οὗ Ϊ ὅδ᾽ Ε΄ | ποῦ οοττ. ὁΧ σοῦ 4 
1089 ὄλωμ᾽ Α (ἡ ΒΌΡΘΙ ὦ βουιρύαμη ΒΙρΏαση δδὺ δα αποα 5οΒο]1οη. τϑίδ- 
πάσχῃ) [ μ᾽ οἵη. Β.,, θυάβϑυση ἴῃ 6 [ ὥλβισεν 8. [ 50}0]. γρ. ἠδ᾽ ἀπώ- 
"σεν τὸ δὲ ἦδέ ἀντὶ τοῦ καί | ἀπώλεσε Α 1690 οὐκοὖὺν 4, οὐκοῦν 
.8 8} κἀμὲ δεῖ ἴῃ τθο. 110115, δεῖ κἀμὲ Οϑ'΄.ὁ 1091 αἰσχρὸν γ᾽ ΔΙΟΚΘΉΔΘΥ | 
τατρὺ τυφλῷ Β5 1092 γ᾽ ΥΘΒΟΥ, Υγ6] οοΥἹ. {|| γενναίαν Α οὖ ταυῦ. πῃ 
νενναία α, γενναῖον ὙΆ]ΟΚΟΠΔ 1698 πρόσαγε 6' νῦν ἔδογα [1011 | 
Ὅχξ. με μητρὸς ὡς ψαύσω πέλας 1694 παρειᾶς] Εἰ. ὅα. Βομιηϊαῦ, γε- 
γαιᾶς Ἰ1ὈΥ] 1096 ξυνάορ α Β΄], ξυνάορ᾽ αϑῦ, ξυνᾶορ ἰ 1091 πτῶμα] 
τῶμα 5ΌΡΘΥΒΟΥ. α 1098 τῷδ᾽ 1, | κείσϑω Β' (ἀΔοοθηύαμη ταὰὖ. οὖ ὁ 
ΠΌΡΟΥ ὦ 507. ὁ) οὗ ΘΟΕ Τῆι, τ τ τὸν σα | ἀλλήλων ἔὶ 1099 πρόσϑε α 
τρόσϑες αϑ } χέρ᾽ Ε1,, χεῖρ᾽ γΥ | δυστυχῆ] δίπτυχα ΒΙαγαθ5 1101 
ἴϑλια 1,, ἄϑλι᾽ οτα. οὖ ροϑῦ Εἰ τος δα. τέκνα αἱ 1102 δὴ πτῶμα 
δα τυ 16 1104 ἀλλ᾽ ἢ 488 ἄλλ᾽ ἦ ὃ 1106 μ᾽ οτ. ὦ, | ἁλώ- 
νον ΑΓ οὐ οχ ἁἀλώμενον ρει 1, 1101 δώμακϑ'᾽ Β (πον α οὐ 9᾽ 
Ἰαδατα αϑὺ 9᾽ ὃ, δῶμα 9᾽ ΕΟ ἱππίου ΕΟ, ἱππείου γ᾽ 
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ἀλλ᾽ εἶα, τυφλῷ τῷδ᾽ ὑπηρέτει πατρί, 
ἐπεὶ προϑυμῇ τῆσδε κοινοῦσϑαι φυγῆς. 

ΑΝ. ἴϑ'’ ἐς φυγὰν τάλαιναν᾽ ὕὄρεγε χέρα φίλαν, 1110 
πάτερ γεραιέ, πομπίμαν ' 

ἔχων ἔμ᾽ ὥστε ναυσίπομπον αὔραν. 

ΟΙ. ἰδοὺ πορεύομαι, τέκνον, 

σύ μοι ποδαγὸς ἀϑλία γενοῦ. 1110 

ΑΝ. γενόμεϑα γενόμεϑ᾽ ἄϑλιαί 
γε δῆτα Θηβαιᾶν μάλιστα παρϑένων. 

ΟἹ. πόϑι γεραιὸν ἴχνος τίϑημι; 

βάκτρα πρόσφερ᾽, ὦ τέκνον. 
Α͂Ν. τᾷδε τᾷδε βᾶϑί μοι, 1120 

τᾷδε τᾷδε πόδα τίϑει 

ὥστ᾽ ὄνειρον ἰσχύν. 
ΟἹ. ἰὼ ἰώ, δυστυχεστάτας φυγὰς 

ἐλαύνων τὸν γέροντά μ᾽ ἐκ πάτρας. 
ἰὼ ἰώ, δεινὰ δείν᾽ ἐγὼ τλάο. 1120 

ΗΝ. τί τλάς; τί τλάφς; οὐχ ὁρᾷ Δίκα κακούς, 

οὐδ᾽ ἀμείβεται βροτῶν ἀσυνεσίαςο. 

ΟἹ. ὅδ᾽ εἰμὶ μοῦσαν ὃς ἐπὶ καλ- 
λίνικον οὐράνιον ἔβαν 

παρϑένου κόρας αἴ- 1180 

νιγμ᾽ ἀσύνετον εὑρών. 

1108 εἴα Β.Ι 6 | τῶν 4 | πατρί] ποδί 1, 1110 χέρα] Ηθυ8ΠΠΗ, 
χεῖρα 110 Υ] 1112 ἔχων ἔμ᾽] ἔχ εμ᾽ 6 1114 τέκον Βὶ ὁοττ. ὃ 
111ὅ σύ μου Α] σὺ ποδαγός Κ΄, γω ΒΌΡΘΟΥ αγ 501. 6, σύ μοι ποδηγὸς Ε, 
σύ μοι ποδαγὸς α Ἢ ΒΌΡΘΙ α 5801. αὐ] ἀϑλίου Βοτιρῦο α ΒΌΡΘΟΙ οὐ 17) 
1110 γενόμεϑα γενόμεϑ᾽ Αα., ἴῃ τπᾶτρ. γρ. γενόμεϑα, ἀττικὸν δὲ τὸ 
μετὰ τοῦ δ α, γενόμεσϑα γενόμεσϑ'᾽ δ, γενόμεσϑ'᾽ ἐγενόμεσϑ'᾽ ΚΙ, γενόμεσϑα, 
γενόμεσϑα (ὐ | ἄϑλιοι ῬΟΥΒΟΙ 1117 δῆτα οτὰ. 6α' [ ϑηβαιᾶν Β' (ὧν 
ΒΌΡΘΥ ἂν 501, τη8η. 560.), ϑηβαῖαν 4, ϑηβαιὰν α, ϑηβαίων ΒΙ1,, ϑη- 
βαιῶν "6 ] παρϑένων οα΄, παρϑένων δή 17 1118 γηραιὸν 1, 
1121 τᾷδε τᾷδε πόδα τίϑει πάτερ α ΗΙ, τᾷδε τᾷδε τίϑει πόδα 1,. τᾷδε 
πόδα τίϑει πάτερ 6 1122 οἱδ Ῥυδθβου, Β ἀρίθνιὺ ἢ [| ὥστ᾽ ὄνειρον] 
ἴογυῃ. ἀντόνειρον | ἰσχύν] Ηθητηδηῃ, ἰσχὺν ἔχων 111 (ἔχων ἰσχύν τασῦ. 1π 
ἰσχὺν ἔχων Β) 1128 ἰὼ ἰὼ δεινᾶς Ο᾽ ] φυγὰς] φυγᾶς ΟΘ. 1124 ἐλαύ- 
νῶν] ἀλαίνειν Μυβρστανθ 1τ2ὅ δεινὰ δεῖν᾽ ἐγὼ τλὰς ΟΘ΄, δεινὰ ἐγὼ 
τλάς 41}, ἐγὼ δεινὰ τλάς Π 1, 1727) τὴ. Ὁ 1129 οὐράνιον Εἰο(᾽ 
(τ᾽ βιρτῶ ν. 8601, 1), οὐράνιόν τ᾽ 7 1180 κόρης “1 1181 αἴνιγμα 
συνετὸν ({ 
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β ΑΝ. Σφιγγὸς ἀναφέρεις ὄνειδος. 

ἄπαγε τὰ πάρος εὐτυχήματ᾽ αὐδῶν. 

τάδε σ᾽ ἐπέμενε μέλεα πάϑεα 

φυγάδα πατρίδος ἄπο γενόμενον; 118 
| ὦ πάτερ, ϑανεῖν που. 

ποϑεινὰ δάκρυα παρὰ φίλαισι παρϑένοις 
λιποῦσ᾽ ἄπειμι πατρίδος ἀποπρὸ γαίας 
ἀπαρϑένευτ᾽ ἀλωμένα. 

[- φεῦ τὸ χρήσιμον φρενῶν 1140 

ἐς πατρός γε συμφορὰς 
εὐκλεᾶ μὲ ϑήσει" 

β τάλαιν᾽ ἐγὼ {σῶν συγγόνου ϑ᾽ ὑβοισμάτων. 

ς΄ ὃς ἐκ δόμων νέκυς ἄϑαπτος οἴχεται 

μέλεος, ὅν, εἴ μὲ καὶ ϑανεῖν, πάτερ, χρεών, 114 
σχότια γᾷ καλύψω. 

᾿ΟΙ]. πρὸς ἥλικας φάνηϑι δάς. 

ΑΝ. ἅλις ὀδυρμάτων ἐμῶν. 

ΟἹ. σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμίους λιτάς. 

ΑΝ. κόρον ἔχουσ᾽ ἐμῶν κακῶν. 110 
ΟἹ. ἴϑ᾽ ἀλλὰ Βρόμιος ἵνα τε δη- 

χὺς ἄβατος ὕρεσι μαινάδων. 

ΑΝ. Καδμείαν ᾧ 

νεβρίδα στολιδωδαμένα ποτ᾽ ἐγὼ 

Σεμέλας ϑίασον 175 

ἱερὸν ὄρεσιν ἀνεχόρευσα, 

| 1184 τὰ δέ 48 (τάδε Ὁ), τάδέ Ε1, 1186 ποι (Ο 1188 ἄπο- 
πρὸ γ6] ἀπόπρὸ γν6] ἄπο πρὸ 1101] 1789 ἁλωμένα Α 1140 Οδ6α. 
εὖ 1741 Απῦ. πούδϑ Ρταθβρυπί 1πΌγ], αὖ 50}0]. τινὲς καὶ τοῦτο τῆς ᾿᾽άντι- 
γόνης [ φεῦ φεῦ 11, 1141 εἰς ταυῦ. 1η εἰ Εἰ | συμφορᾶς 4 1142 εὐὖ- 
Ε- Α΄ μεϑήσει 4αΒ. μὲ ϑήση 1,, με ϑήσειν“,. 1148 τάλαινα 448} 
'σῶν οτη. 110 ΥἹ, 84, Μανία (σοῦ ἩΓαθρτανο), οἴ, 5680]. ἀϑλία εἰμὶ ἕνεκα 
ὧν σῶν κακῶν καὶ τῶν τοῦ ἀδελφοῦ Πολυνείκους ὕβρεων 1144 ἄϑαπτος 
᾿᾿.. νέκυς 1,, ἄϑαπτος νέχυς οἴχεται Ο 1145 καὶ ϑανεῖν Ο, κατ- 
ϑανεῖν δ' ] χρεὼ 4, γρ. χρεὼ ϑι|ρο1 χρεὼν 56. ὃ 1146 σκότια] Ἠο:- 
ἐπ, σκοτίᾳ γ6] σκοτία ἸΙΌΥῚ [ γῆ [1 114} ΟἿΆ οἵα. ἂ 6. ὦ 
{τ49 Ο64. ποίδιη δ. ν6]. γθβοῦ. 45 ἔογυῦ. σὺ δ᾽ ἀμφιβωμίοις (ἀμφιβω- 
"μίους Ἐ]Τη516Υ) λιταῖς --- 1751 5ᾳ. οἰδ ἴϑ᾽.. ἄβατος 6΄, 564 οἰἱδ ἔ οὐ ἄ 
τἄβαγα, 46] ἴδ, οἷν. 5080]. ὃ δὲ χορὸς ἀσυμπαϑὴς παρϑένον οὕτως ἀτυ- 
τῶς φεύγουσαν μὴ οἰκτιξόμενος | μαινάδος ὦ ΟΟΥΤ. Ὧ" 1758 .Ἃ. ΓΝ. 
Ὅπι. 5 | καδμείων ταιῦ. ἴῃ καδμείαν α | ᾧ] ὧὠκ Α ᾧ 4", κᾧὧκ α, ὠὴ 1, 
114 νεβράδα α Ι στολισαμένα ἢ δ 1τῦῦ σεμέλης 1, 118 οὔρεσιν (ἡ 
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άριν ἀχάριτον ἐς ϑεοὺς διδοῦσα; 

ΟἹ. ὦ πάτρας κλεινῆς πολῖται, λεύσσετ᾽, Οἰδίπους ὅδε, 
ὃς τὰ κλείν᾽ αἰνίγματ᾽ ἔγνω καὶ μέγιστος ἦν ἀνήρ, 
ὃς μόνος Σιφιγγὸς κατέσχον τῆς μιαιφόνου κράτη, 1ττὸ0 

νῦν ἄτιμος αὐτὸς οἰκτρὸς ἐξελαύνομαι χϑονός. 

ἀλλὰ γὰρ τί ταῦτα ϑρηνῶ καὶ μάτην ὀδύρομαι; 

τὰς γὰρ ἐκ ϑεῶν ἀνάγκας ϑνητὸν ὄντα δεῖ φέρειν. 

ΧΟ. ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, τὸν ἐμὸν 
βίοτον κατέχοις 1τθῦ 
καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα. 

1101 ἔδυ ὑούιπβ γαβαγῶ ἰουύαϊῦα ἀδ]ούπβ ἴπ (α΄ [ ἀχάριτον] ΕἸΤΏΒΙΘΥ, 
ἀχάριστον Ἰ1ῸΥ] 1708 834. ἀο]οῦ αὖ ὁχ ϑορῃ. Ο. ΗΠ. 1624 5ᾳ. 1]]δἴοε 
ὙΔΙΟΚΘΉΒΘΥ 1168 ΟΙ. οτὰ. 1, | κλεινῆς ἴῃ τθο. 11ΌΥ]18, χλεινοὶ ΟΒ] 
λεῦσετ᾽ 4, λεύσετ᾽ Βὶ, λεύσεϑ'᾽ [,] οἰδόπους Β΄ 119 αἰνίγματα 1, 
ἔγνων ΒΟ Ψψῖθ0 κατέσχε 6 κράτη] γρ. καὶ κάρα 5680]. ὦ 1101 νῦν 
δ᾽ 6 | οἰκτρῶς ἴῃ γθ0. 11ΌΥ]5 1102 ἀλλὰ γὰρ τί α΄, ἀτὰρ τί γ ἀλλὰ 
ΒΌΡΟΥ ἀτὰρ 5801. α 1108 ἐκ ϑεῶν οτα. 6 1104 ΧΟ. οἴῃ. ΑΙ, 
δα. 451 1166 καὶ οτ. 1,. Θγϑϑάση ἴῃ Ρ | λήγοις α, 5888 ἡ οὁχ ο υὖ 
νἱ. οοὐν. αἢ [πῃ πα εὐριπίδου φοίνισσαι 4. τέλος τῶν φοινισσῶν εὖρι- 
πίδου ὦ τέλος εὐριπίδου φοινισσῶν Π', τέλος τοῦ τῶν φοινισσῶν δρά- 
ματος εὐριπίδου 1, (γ6] ἢ), τέλος φοινισσῶν εὐριπίδου (Ἕ΄, 5 ὈΒΟΥΙΡΌΟ 
αἀθοοῦ ἴῃ 8 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ 
οΟΠΙθούαγα5. ΤῊ] Π8 ῬΥΌΡΘΌ1165. ΘΟΠΟΙΠ6Π8. 

Αὐρτ. 1 ῥ. 8 11. 17 ἔσφαξαν] ἔκτειναν Βγυποκ ΠΤ]| ". 4 ]1η. 1 ροϑῦ 
Φοίνισσαι Ἰδουπδτη βισηϊποαῦ ΒΥαμΟΚ 9. επΐθ ἐπεὶ ποηπυ]]ὰ ΘΧΟΙ 1556 
αἰοῦ ΒγαποΚκ [ ἔστι δὲ (γ61] ἔτι δὲ) καὶ παραπληρωματικόν ἸΚἸΤΟΠΠΟΗ͂; 
στι δὲ καὶ ἐπεισοδιῶδες καὶ παραπληρωματικόν οΟἸἸτη ΒΟΥ ΘΟ δια, ἐπει- 
ὁδιῶδες δὲ καὶ παραπληρωματικόν ΒΕΙΡῚ | ἤἥ τὸ γὰρ  ΙΟΚΘΏΔΕΥ 

Ρ. ὅ Ἰη. 81 γμοβὺ λαγόνων Θχοϊάϊθθθ6. ἀἸδύομοη ραΐαῦ ΜάᾶμπΖρ] Ῥ. ὁ 
ἴπ. 40 5Ξααᾳ. (ἐδιδάχϑη» ἐπὶ Ναυσιχράτους ἄρχοντος (ὀλυμπιάδος .. 
πρῶτος... δεύτερος Εὐριπίδης, (τρίτος. . καϑῆκε διδασκαλίαν «(..) 
ἐρὶ τούτου. καὶ γὰρ ταὐτὰ (... ὃ Οἰνόμαος καὶ Χρύσιππος καὶ (Φοίνισσαι 

καὶ ος σάτυροι. οὖν σώξεται Κιγοῃμοῦῖ 49 δηΐα ὁ χορὸς βαρρ!οὺ ἡ μὲν 
χηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Θήβαις ἘΠ ΟἸΔΗ ΣΕ [| ὁ δὲ χορὸς 
διπαονῖ 

Υ. ὁ ἐφαλίαν Ἐθποπαθηβίθίη 1 Φρμονίαν τότε Ὠιμπαοτῖ, “ρμο- 
νίας γόνον Νϑιιοῖκ 

ρῬοϑὺ 10 Ἰδουηϑτη βὐαύαιῳ ΤιΘαύβοῃ 11 ἐκ μιᾶς γαστρὸς τθ60. 110., 
1η646 γαστρὸς ἐκ μιᾶς Βυγρθ8 | μητρὸς ὃς ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, ον. νηδύος | ει ρυὴ 
ἐμοί νϑὶ γεγώς 666] 17 Θήβαις ἐν Βυτγρθδ 18 τέκνων] λέχτρων 
ὃ: ΡΥ Ζ 

22 χᾷἄτα νεύγονον 666], καὶ σπείρας τάλας Ἠεγΐπηρ', καὶ σπείρας, 
"έχους ΒΟΒοσθμο, καὶ σπείρας πατὴρ Ἠδυνογάθη, καὶ σπορᾶς βρέφους 
ὅϑυῃ:θ]ο5 28 ἀοϊοῦ ΖΙρροιϑ ) τὴν φάτιν τε τοῦ ϑεοῦ ΒΙαγαΒθΒ ϑεοῦ 
ἦ ὀχνῶν φάτιν ΚοΟΚ ῶὅ βρέφος] πατήρ ΟδΙΏΡΟΥ 26 σφυροῖν .. 
τέσοιν ΒΊαγᾶθ5 | μέσων ἴῃ Π1Ό0γὺ τϑοθηθϊο Ὁ ἂν 

80 τὸν ἐμὸν ἔκϑετον γόνον Β6]1105 88 γνοὺς αὐτὸς ἤ τινος 
τάρα Βυγροβ, γνοὺς αὐτὸς ἤ τινος μαϑών (ἀο]οο πάρα) Ε΄. ὅτι. Ῥομτηϊαύ 

84 ἐκμαϑεῖν]) ἰοτὺ. ἱστορεῖν 8ὅ ϑ᾽ ὁμοῦ πόσις Β΄. αα. ϑομτηϊαῦ 
᾽8 ἄμφω] ἀμφὶ Μυβρτανγθ 
' 40 ἐξίστασο ΒΙαγᾶθβ 438-- 40 Ἰδουηοβοβ ραυύαὺ 1,Θτῦθο ἢ! 4 5680]. 
᾿ντίμαχός φησιν ἐν Λύδῃ᾽ εἶπε δὲ φωνήσας" Πόλυβε, ϑρεπτήρια τούσδε 

πους .τοι δώσω δυσμενέων ἐλάσας. οῳὕπᾶθ τροφεῖα οοηϊοῖῦ γδΙοκθηᾶ- 

1ὰ5 σομΐγα, τηθύγιιτη, θην 5 ΠΟς τἰίοτα [0111 ροββϑϑὺ Ιβσϑηᾶο τροφεῖ᾽ 
ὅδωχεν. 64 π1}1] ἘΞ, ΕΥΒΕ ΤΗΝ ῬοΥβοη 40 ἐμοί τ᾽ Ἡοιυ ἐτϑξτι ἐμὸς 
δ Β]αγ 65 

Ὅ1 54. ὅϑεν στρατηγὸς .. ἔπαϑλα τοῦδε λαμβάνει πόνου Μυθ- 
ΤΔΥΘ ὕῶ καὶ λαβεῖν χϑονὸς τὰ σκῆπτρ᾽ ἔπαϑλα, πο νϑύβιμη ἸΘῪ 

Ἐπιγ ρί 65, Ῥῃοθμῃΐββδο. 0 



ῳο ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

λέκτρα οὗ τυγχάνει 49 Ἰῃὐθηθ ΟΊ θη8, ϑοποθηο | λαμβάνων ἊΝ 61] | νοΥβπτῃ 
ἀο]οθαὺ οι ὈΙπάογί, ἀδτηηδαὺ οὐϊδιη Βουσς ὅ2 5α. σκῆπτρά τ᾽ ὧϑλα.. 
γαμεῖ τε Ἠανύυηρ' ὅ8 γαμεῖ τε, ἀρ] 615. νϑυβ θα 51 βαᾳ., Πιϑαΐβοι 
ὕᾳ4 οὐδ᾽ οἶδεν ἦδε παιδὶ Β΄, τι. Βομτημαῦ ὅπ κόρας δὲ ΝΥ αἰκοῆοϊά 

60 ροϑῦ 61 οοἸ]οοεῦ ΤιΘαΐβοῃ [ ὁ πάντα δὴ τλὰς ΒΙαγᾶθδ. 601 φόνον) 
χύλον ΝΑΡΟΥ, σκότον Ἠοογκδᾶβ, δνόφον ν6] ζόφον Ῥἰααίτημ 116 
02 ἔκρυψαν] ἔκχλῃσαν ΒΙαγ 65 

10 εὐχὰς] ἀρὰς τθο. 110. 1] κραίνοιεν ΒΥΆΠΟΙ 11 πάρος] πάτρας 
ΠΘΙ ΒΚ 14 ἐκαϑέξετ᾽ ΒΙαγα68 10 ἀοϊού Οοητδαΐ 

81 λύσουσ᾽ Ν ΔἸΟΚΘΙΔΟΥ 88 ἀο]οὺ οηγδαῦύ 86 5αᾳ. ἀο]οὺ ΤΠ 5ΘΠΘΥ 
80 χρῆν βθοουπάσμη Αὐμπθμδρ. πρεσβ. π. Χριστιανῶν ΥΙ γ. 232 ὥφειλε 

δ᾽, εἴπερ ἔστ᾽ ἐν οὐρανῷ Ζεύς, μὴ τὸν αὐτὸν δυστυχῆ καϑεστάναι 
ὙΔ]ΟΚΘΠΔΘΥ 88 ὦ κλεινὸν ἥκεις .. πατρός Βυτρεοβ [ ϑάλος) φάος 
ΒΙαγ 65 [ πατρί] πέρα ΜαγκΙαηᾶ, πατρός ΠδΊβθ, πάρει ΔΠΟΠΥΤΩΤΙΒ 

92 ἐκεῖ σχές, ὡς, παῖ Βυγρθδ] ἕως οὐϊδτη Αρι 98 5αᾳ. εἴ τι. 
κἀμοὶ μὲν ἔλϑοι ΝΔΙοΟΘηδο᾽, εἴ τις... μὴ ᾽μοὶ μὲν ἔλϑῃ Βυγροδ 
οὔ σοὶ δ᾽ αὖ μέγιστος ν6] σοὶ δ᾽ οὔτι φαῦλος ΗθδυνοΥάθῃ 96 (ἄττ᾽ 
εἶδον Οονοῦ, ἄσσ᾽ εἶδον ΒΙΔΥ 465) 99 ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἀστῶν τοῖσδέ τις 
χρίμπτει. δόμοις ΒΙαγ 685 

100 κέδρου ταχεῖ νυν κλίμακ᾽ ἐχπέρα νεὶ] καιρὸς ταχεῖ νῦν κλίμακ᾽ 
ἐχπερᾶν '. τι. Βομτηϊαῦύ 108 544. 1 ΟΔΥΤΊΘη. ὉΠ ἸΒ ΟΡ Ὠ]Οστη ΥΘαΊΡΘΥΘ 
οομδύμν ΘΘΙΘ]6Υ 108 ὄρεγε νῦν ὄρεγέ μοι γραῖαν Κίηρσ,, ὄρεγε νῦν, 
ὄρεγε νῦν γραῖαν ΝΔΙΟΚΘΉΘΟΥ 108 χωρίξουσιν ἀλλήλων ἴῃ τος. ΠΌΤΟ, 
χωρίζουσί. τ᾽ ἀλλήλων ΒΙαγαδ5 

112 φαῦλος οοα. τθο. 118 πολλοῖσι δ᾽ ἴ πποις μυρίοις ϑ΄᾽ Νάυοκ 
114 πύλαι] μοχλοὶ ΘΟἸ]ΟΙΘΌδΙη [| χαλκοδέτοις τ΄ ἔμβολα Ἠθιτηδηη 

114 5α. οὐδ ἔμβολα χαλκόδετα λαϊνέοις ἐν ΕὙΤΟΖΒΟΠΘ 11 λαϊνέαις.. 

ὁρκάναις ΠΘΙΒΚΘ 117 πόλει οχ Τποϊδη. [ὰρΡ. ἐτᾶρ. 8 ϑάρσει, τὰ νέρ- 
ἅὅεν ἀσφαλῶς ἔχει, ϑεοῖς ῬοΟΥΒΟΙ 118 εἰσόρα] ἱστόρει, ν. 128 οὐτη ΗθΙ- 
ἸΏΒ Ώ1Π0Ὸ ροβὺ 118 ἰγϑηβροπθηβ (λοχαγόν, ὦ κτὲ.), Ηφίτηβοθίῃ | τὸ πρῶτον 
Α. ΞΟΒοΟΘηΘ 

128 λοχαγόν, ὦ δέσποινα, τίς τε καὶ πόϑεν ΒΟΥ ΌΘΩΒ γΘΥΙΒὰ] 118 
Βα απρὶὺ Ηθητηδπη [ λοχαγὸς τίνων; τίς πόϑεν γεγώς: 128 5α. ΑπΠρΌμ88 
οοπίϊπδηβ, Ηδυύαμρ | λοχαγός, ὡς ἔοικε ΗἩθγνογάθη (μ8]]61η λοχαγὸς 
εἷς τῶν ἑπτα) 121 ὃ ἔ] ἐή Ῥιπᾶοτνῖ 127 5η. ὡς γαῦρος .. εἰσιδεῖν, 
ἐέ, γηγενέτᾳ γίγαντι, οΟἸῖτη Μ. ϑοβιηαῦ 128 γίγαντί τε ϑοῖά]ου, γίγαντι 
ἀροὺ Νϑιοκ 128 5ᾳ. γηγενέτας (ἀο]οῦο γίγαντι) ἀπερωπὸς οἷός τις 
ἐν γραφαῖσιν" Μ. δοβιμ!αθ, γίγαντί τε γηγενέτᾳ προσόμοιος ἐν ἀσπίδος 
ἀστρωπῷ γραφαῖς ϑομρηῖὶ, γηγενέτῳ προσόμοιος ἐν γραφαῖσιν, ἀστερω- 
πός (γ61] ἀστρωπός) Εδοηύ, γηγενέτα προσόμοιος ἁστρῶπος ἐν γραφαῖσιν 
Οοηγϑᾶί | προσόμοιος οἷος Στερόπης ποτ᾽ ἐν γραφαῖσιν, οὐχὶ πρόσφορος 
ΟἸἸτη. ΘΟΠΪ]ΟΙ ΘΔ 129 ἀστερωπὸς] ᾿Αστερόπῃ {721860085, ὥσπερ ᾿ῶτός͵ 
ΝΙθΖΒΟΙ, ἀστρωπὸς ΠΙΠ οὐ, ᾿᾿στέροπος Βουπαγ ἄκι5 | (γαλερωπὸς γ6]) 
στερρωπὸς ὡς γραφαῖσιν (ν6] στερρωπὸς ὥσπερ ἐν γραφαῖς), οὐ πρόσφο- 
ρος οἸϊχη Νϑποῖὶς | οὐχὶ προσφερὴς γ6] οὐ προσεμφερὴς ΒΙαγάθΒ ἀσίθθ 
σπιος ἐν γησϑιομμαν Μ. δογῆαν 

130. ἁμερίων ἴῃ τθο, Π1ΌΥῚ5 151 “Πρκας ΒυϊῦΖβοΘ 181 56. 
ὕδωρ λοχαγὸν ἄλλον; ἄλλος ὅδε Ἡ. ΒιοΠΒοΙ 182 4Ν. ὁρῶ νιν. ἄλλος, 
τὲ. (181 ρμαράαρορο το] Πα 168) 6166] ἄλλος γὰρ ἄλλος τοῦδε τευχέων 
τρύπος Κίηρ,, τρόπος δ᾽ ἄλλος ἄλλος ὅδε τευχέων ΕΥϊύσβομα, ἄλλος ὅδ᾽, 



ἄλλος ὕδε τρόπος τευχέων Οοητααύ, ἄλλος τευχέων οὗτος τρόπος ΒΙαγάθ5 
γούβαμη ἀ6]οαῦ οἸτὰ Νοθοκ 180 νύμφας ἀο]οὺ Οομγϑαὺ 189---144 
ἀο] οὐ Τιραύβοῃ 

141- -144 αο]οὺ ϑίδῃ!, δὰ Ἰφοῦπδιη οχρίθπᾶδιηι ᾿πὐθυροϊαῦοβ. ραύαῦ 
Βεοιρκ 146 τίς δ᾽ ὅδ᾽ ὃς ἀμφὶ μνῆμα Ζήϑου περᾷ ϑ616]6Υ μνήματα 
[ )ήϑου ΕΥτύζβοῃθ 146 {ὃ καταβόστρυχος ῬΆΙΘΥ 148 λοχαγὸς δ᾽ 
ὄχλος ποδί νιν ὑστέρῳ Οοηταάὺ | λοχαγός ἀο]οῦ Βαϊον [ ὡς] ὅσος 
ὙΔΙΟΚΘΏΔΘΥ 

1508 ὅς γ᾽ Κιπρ' | πέρσων ἀο]οὺ Ναποὶς [ γουβάτη βαβρθούπτη μαθοὺ 
Ζίρροιονυ 160 ὅς γ᾽ ϑ6:ά]6υ | ἐγένετ᾽ ] γέγονεν Οοοῦ 

101 ὁρῶ δέ] μόλις δέ ΕΥϊῦΖθομθ [ ὁρῶ δ᾽ ὅμως ΒΙαγᾶθα. 1608 δρόμῳ 
ΒΙαγ 65 166 ὁμογάστορα Βυτρθ5 1606 βάλοιμι χρονία Ῥ]αγσΟΥ5 
108 ὅπλοις χρυσέοις ἐχπρεπής (ἀο]οίο γέρον) Ἠδιΐππρ', ὅπλοις χρυσέοις, 
ὦ γέρον, ἐκπρεπής ΕΥϊΪΖθοθ 169 ἑῴαις ῬΙΘοΥΒ5 | ἑώοισιν (516 ἴπ 1Ι1ΌΤῸ 
ἴ60.).. ἀελίου βολαῖς ΒούΠθ 

110 ἐχπλῆσαι ἴῃ τ60. 1115 112 ἡνιοστροφεῖ ᾿μβεβώς ΒΙαγάθβ 
τὰ γῆς φιλαίμονος χοαί ὙΥαΚΘΗοΙα, γῇ φίλ᾽ αἱματόρροα Ηεδτγθαπρ', γῇ 
φιλαιμάτῳ ῥοαί Ῥα]ογ, γῇ φίλ᾽ αἵματος ῥοαῖς ϑοποθπηθ | ῥοαί] χοαί Μυϑ8- 
ΘΥΆΥΘ 115 λιπαρόξωνε ΒτύποΙς, λιπαρόξωνος Βυτρθβ ϑύγατερ ᾿Ἅλίου 
Ἡθυτηδη 1τ| σωφρόνως Βυγρθ8 11 5ᾳ. ὡς ἀτρεμαῖα κέντρα σώ- 
φρονὰ πώλοις ζἔνϑεν ἐκεῖσε» μεταφέρων ἰϑύνει Ἠθητήδημ, ὡς ἀτρεμαῖα 
κέντρα πώλοισι καὶ σώφρονα μεταφέρων ἰϑύνει, ΒὙΙΪΌΖΒΟΠΘ, ὡς ἀτρεμαῖα 
κέντρα πώλοις φέρων ἰϑύνει δρόμον ῬΑΙΘΥ, ὡς ἀτρέμας (γ6] ἀτρεμεῖ) 
χέντρῳ πώλους ἰϑύνει Ἠδηποτάθῃ, ὡς ἀτρεμαῖα κέντρα καὶ σωφρόνως 
πώλων μεταφρένοις φέρων εὐθύνει ν6] ὡς... σώφρον᾽ ἐν πώλοιν μετα- 
φρένοις εὐϑύνει. ΟἸἸτι ΒΟ Θ θη, ὡς ἀτρεμαῖα κέντρα πώλοισι, μεταφέ- 
ρῶν ἰϑύνει Οοηγοαύ [ ἀτρεμαῖ᾽ ἄκεντρα Ο. ἀοΥδτη 118 πώλοις μετά- 
'φρενόν γ᾽ ἰϑύνει δδρογπαῦαν 8] ΟΚΘηδοῚ, πώλοισιν μεταφρένων ἰϑύνει, 
Κἰμμμοῖ, πώλοις μετάφρενον ἰϑύνει ϑύδῃ! [| μεταφέρων] διαφέρων 
᾿Ηδυΐαμπρ, μέτρα φέρων Μ. ϑβοβιηϊαῦ, μετ ἀφρόνων Βοιπαγα δ Κῖ5, ἐπι- 
φέρων ΒΙαγ 65 179 τήνδ᾽ ἐφυβρίξει πόλιν ΒΥ 685 

180 Καπανεύς οτα. τοο. ΠΠῸο᾿ [ ΠΑΙ. Καπανεύς; ἐκεῖνος 666], ΠΑ͂Ι. 

ΑΡΡΕΈΝΟΙΧ 83 

᾿Καπανεὺς ἐκεῖνος Πανίαμρ; 188 φῶς] πῦρ 1η Υ60, [1118 σύ μοι 
᾿ΒΙαγᾶοβ. 18ὅ 5αα. ὅδ᾽ ἔστ᾽ αἰχμαλώτιδας ὃ φὰς δόρει Θηβαίας Μυ- 
ἰχήναις ἢ “Δερναίᾳ τριαίνᾳ δώσειν οἱϊπι Νδαοκ 186 Μερκήναισιν 
-(εὔχεται» Μαϊῃῖαθ, Μυκήναισιν (αἷς Ἠδγἀθηγοῖοθ 18685α. ὁ δορὶ... 
"δώσων (δώσων ἴῃ τθο. 1010) ΘΙ 4]6υ, δορὶ (ἀο]οίο ὃς)... δώσων Ἠδτύσμρ' 
Τ 180566. ὁ δορὶ... Λερναίοις τε δώσειν τριαίνας Ποσειδωνίας ᾿άμυμω- 
ἡ" ἴοις ὕδασι δουλείαν περιβοῶν ϑόΠοΘΠ6 187 Δερναίᾳ τ᾽ εὔχεται 
τριαίνᾳ δώσειν ΟἸΊτη ἨΘΥΤΉ8 ΠΗ, Δερναίᾳ τέ φησι δώσειν τριαίνᾳ ΒΥ ΖΒοΠ6 
δώσει ΟΔΕΤΟΥ 187 544. “ερναίᾳ κόρας τε δώσειν τριαίνᾳ Ποσιδωνίοις 
τ᾽ ᾿ἀμυμωνίοις .. περιβαλὼν (λέγει ν6] ρούϊι5 {βοᾷ Ῥα]θΥ, τριαίνᾳ τέ 
φησι δώσειν ΛΠέρνας.. περιβαλὼν (ἡμῖν) Ηδυνοτάθῃ 188 Ποσειδω- 
ψνίοις ἀ6]οὺ Βυτρθβ 1 ̓ “μυμωνίοις] ἐπαγγέλλεται ἨδγἀθΘγΘΙΟἢ 188 5α. 
Ποσειδανίοις ὃ᾽ ὕδασι Βοίπο 189 ὕδασι] ηὔδασε Ο. ἀογδτη [ σπερι- 
βαλὼν (ἔφη ϑριτο 
᾿ 191 56. ἼἌρτεμι, χρυσεοβόστρυχον ὦ Διὸς ἔρνος Ευιύσζβομθ, χρυσεο- 
βόστρυχε Διὸς ἼἌρτεμτ ῬαΙοΥ, χρυσεοβόστρυχε ὦ Διὸς Ἴρτεμι Πογάθη- 
ΣΝ 190 ὄχλος γάρ, ὅσπερ (ἔναγχος εἰσῆλϑεν ν6}} ἀρτίως ἦλϑεν 
πόλιν ὙΔΙΟΚΘΏΔΟΥ, ὄχλος γάρ, ὅς τ᾽ ἔναγχος εἰσῆλϑεν πόλιν Μαβρτᾶδνα, 
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ὁρᾷς γάρ, ὄχλος ὃς ἀρτίως ἦλϑεν πόλιν Βαγρθβ, ὄχλος γάρ, ὃς ταραγμὸς 
εἰσῆλϑεν πόλιν (πόλει (166}) (διΡΟΥ, ὄχλος γὰρ ᾧ ταραγμὸς εἰσῆλϑεν 
πολύς ϑδΔ 1], ὄχλος γὰρ ὕστ᾽ ἐπακτὸς (ν6] ὃς ἐπείσακτος) εἰσῆλϑεν πόλιν 
ΟἸΙΤη πρρυπκ ΡΝ ς ὄχλος γὰρ ἐς ταραγμὸν εἰσελλγλὼν πολὺν ϑιεαάίχημο]16 7 

197 (χωρεῖ γυναῖκες, ἀοἰοῦο γοῖβὰ 190, Οοηγαάθ) 198---201 ἀροϊοραξ 
οἴη Ἡδτύαηρ; 199 σμικρὰς ἀφορμὰς ἴῃ τθ6. ΠΌΤῸ 

200 πλείους) πλαστοὺς ΙΚοοῖκ [| ἡδονή γέ τοι 8 )]οΚομδον 201 ἀλλή- 
λαις φρονεῖν ΒΙαγ 685 202---288 ὁῃοτο, 289 544., 260 βαᾳᾳ. ΠΟΙ]ΟΠΟΥΒ 
ἀθυὺ ΠΝ. Αὐπο]αύ, ῬυΙοσθ ραυΐθιη ὈΟΥΎΡΠδΘΟ, δἰύθσδτη σΠΟΥῸ {γἹ Θ ΌδΤη 

204 νάσου] γαίας ν6] χώρας ΒΙαγᾷθβ 20ῦ Φοίβου ἴῃ τοο. 110 115 

210 εὐκαρπίστων ἴῃ γτθο. 1ῦγτο, ἀκαρπώτων ΒΙαγᾷθ68 211 Σικεξ- 
λίας] Κιλικίας ϑύδμ]οΥ 211 58α. πνοαῖσι πνεύσαντος Ἐδυβύ, πνοαῖς οὗ 

πνεύσαντος 8.016 212 (πνεύσαντος Αθτη. Ῥογύαβ)  (ὁὺν οὐρανῷ 
ψΔΙ]ΟΚοηαθ) 218 ἄλλιστον Μυβργδνθ 214 ἐκ δὲ κριϑεῖσ᾽ ῬΑΙΟΥ 

220 ἵνα τ᾽ ἀγάλμασι χρυσεοτύκοις Ἡθττηᾶπη | χρυσεοτύποις Μυδ- 
ΟὙΔΥΘ 221 6Χ 80Π0]. ν6] λάτρις ἐστάλην (ἐστάλαν Θ δα τη 6116) ν6] 
λάτρις ἠνέϑην οἸ1τοῦ Ηθυτηδηπ 222 ἔτι δ᾽ ὕδωρ τὸ Κασταλίας Ηοτ- 
ΤΉ ΠΗ 228 54. μ᾽ ὃ... δεύσει ΝΙΟΚΘΉΒΘΥ 220---88 Ο]1τη 1Π 5.ΤΌΡΉ. 
οὐ δηνιβίυ. γθαιροραῦ, φηὐθ 226 Ἰδοσηδγη βὑύαθαθηβ, ἩΘΥΤΉΘ ΠΗ 220 λάμ- 
πουσὰα] φαίνουσα ΒΙαγαΘ68 221 δικορύφων ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂Σ 228 Βαλ- 
χειᾶν ῬΆΪΘΥ 

281 βότρυν ἱεῖσα οἸΐτη ἨθΙΙΠΘ ΩΝ 284 νιφοβόλον γ᾽ ὄρος ἱερὸν 
ἑλίσσων Ν᾽ ΔΙΟΚΘΠΘΘΥ 285 ὦ, ϑαλάμας ϑεοῦ Μυβργαγο, ἀϑάνατος ϑεοῦ 
(1661, ἀϑανάτους ϑεοὺς ϑογίογί, ἀϑανάτου ϑεοῦ ΚαγΒοΙ, ἀϑάνατον ϑεὸν 
ΚΙηΚΟΙ, ἀκαμάταν ϑέαν (ν6] βάσιν) Κοοῖκ, ἀδαμάτας ϑεοῦ οΟἸτη σοΟπΙοΙ6- 
Ῥδπι, ἀκαμάτῳ ποδὶ ν6] ἀκαμάτοις ποσίν ΒΊδγ(685 28ὅ 5ᾳ. εἱλίσσουσ᾽ 
ἀϑανάτους ϑεοῦ χοροὺς ῬΑ]οΥ | ἀϑανάτας ϑεοῦ χερὸς ΒοΥΠΘΙΔΚΙ5 

240 ροδβὺ 241 οοἸ]οοοῦ Ηογήδηη, ροβὺ 242 Ηθυσοσᾶθη 4241 δάϊον 
στράτευμ᾽ ἄγει ῬΑΙΘΥ | αἷμα] χεῖμα ὙΔΙΟΚΘΠΘΟΥ, σῆμα Βυῖροβ, χαῦμα 
ΚοΟκ, κῦμα ΒΙαγάθ8|] ἄσμα .. λέγει ΠδΙδκο, δεῖμα .. φέρει ἨδΙηβορίῃ ] 
φλέγει] πνέει ΚΙοὺΣ 245 πκαλλίπυργος ἨδΙπηδοοίη, ,ῳ 249 ὧν] ὡς 
Μυβρυᾶνθ, ᾧ Βοίῃθ 

200 δὴ πόλιν ΒεύοΥ 260 54ᾳ. ἀμφὶ δὲ πτόλιν φλέγει πυκνὸν 
ἀσπίδων νέφος ἩδΙηβοοίῃ 202 σχῆμα] χεῖμα Βαγρθθ, χάσμα ΟἸἸΤη 
ΘΟΠΙΟΙΘ θα | μάχας ΒΙΩΥ 65 2688 εἴσεται] ἵξεται γ᾽ 8ΔΙΟΚΘΉΘΘΥ 6Χχ 568}0]. 
πορευϑήσεται, ὄψεται ΒΙαγά65 28 ἄδικος Κιίηρσ 269 584. τάνδ᾽ 

Φ." ΨΥ ἔνοπλον ὁρμὰν παῖς μετέρχεται Ηθηυτηδημῃ, τόνδ᾽ ἔνοπλος ὁρμᾷ ὃν μετέρ- 
χεται ΒΥϊΖΒοΠ6 | (ὁρμᾶϑ'᾽ ν6] ροὐϊ 5) ὡρμᾶϑ᾽ ὃς μετέρχεται Βοίμο, οὐϊδιη 
ὁρμᾷ παῖς καὶ μετέρχεται Ἠδυύπμρ, ὁρμᾷ γ᾽ ὃς μετέρχεται ΘΟΠΟΘΙΘ 

201 εἰσεδέξατο] ἴοτί. εἰσεφρήκατο 268 ὃ] ᾧ γΔΙοΚθηδου 
204 οὐ προῶσ᾽ ΜΔ]ΙΟΚΘΠΒΘΥ Ὡθ0ῦ πανταχοῦ 1ῃ 160. ΠΙΌΥῚΒ, πανταχοῖ 
γνῶ θη Π5 

210 ἅπαντα καὶ τολμῶσι Ν᾽ ]ΟΚΘΏΒΟΥ 214 5αᾳ. (ἀλλ᾽ ἐγγὺς ἀλκὴ 
κοὐ ᾿στερήϑην ὀμμάτων, οθἰθοηϊ5 ἀδ]ο 15, 1. Ῥϑα]βομ) 21ὅ πάρεισιν, 
οὖκ Οοπναάὺ | κούκ.. δώματα] καὶ ϑεῶν (γ61] νεῶν) πυλώματα Κοοῖ,, 
κοινὸν ἔρυμ᾽ ἀλωμένων 1. ἨΠΌοΙρ, κοὐ φϑερεῖ μὲ δείματα Θίααίχηιι 6116 Υ, 
καὶ ϑεῶν ἑδράσματα ν6}] κοὐκ ἔρημα ϑεῶν ἔδη, γ61] κἀγγενῶν ϑεῶν 
ἕδη ΒΙαγο5 

282 ἀκροϑίνια ΒΊαΥ 65 28ὅ πόλει, Βιιβίανῃ. 1η 1]. γ. 280, 86. 
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; 291 --- 800 -Ξ 801] ---809 οὐ 810--- 819 --- 887---848 οὐ 8971--- 380 

Ξε- 881- -880 βϑὐαξυαϊδ, σϑύβι τι 8520---826 ρμοβὺ 809 οὐ 827-380 ροβὺ 849 
ἐμ ΟΒΙΌ15, ΒΌΤΡΘΒ 291--800 Θούγρῆδθο οὖ ἀποῖριβ ΠΟΙ] ΟΠΟΥΟΤΤΙη 
αἰδύυσι θα ΕΠ. Αὐπο]αΐ 298 γονυπετεῖ σ᾽ ἕδρᾳ προσπίτνω, ὦ ναξ 
ὙΔΙΟΚΘΗΒΘΥ 294 τὸν .. σέβουσα] τὸν οἴκοϑεν υ. οὦ νόμον σέβουσ᾽ 
Ἱπαογῇ, σέβουσ᾽ οἴκοϑεν Οοπγδαύ 29 ἔβας ἔβας ὦ (γ6] ὦ ΟἸΏΪ580) 

γᾶν πατρώαν χρόνῳ ΕὙϊύΖΒοΠΘ 298 ὦ] ἰὼ Ἡφιταδπη [τόνδε (ἀο]6ἴο 
μᾶτερ) Βυτροβ, τόνδ᾽ ἐν δόμοις ϑίμαίμημιθ 1 8. 299 τί μέλλεις τί μέλλεις 
ὑπόροφα Ἠθητηδηη 

800 ὠλένας ΒΘΙΒΚΘ [ ὠλέναισι σαῖσιν τέκνου δοιᾷ]οΥ, ὠλέναισιν τέχνου 

ουτηᾶπη, ὠλέναισι {δειρᾶς) τέκνου γ6] ὠλενζῶν περιβολλαῖς τέκνου 
Βιαάέτηι 611: 801 86. Φοίνισσαν, ὦ νεάνιδες, βοὰν ἔσω δόμων κλύ- 
ουσα τῶνδε γήρᾳ τρομερὰν ἕλκω παιδὶ ποδὸς βάσιν ΕὙΙΟΖΒοΠΘ6 802 ὡς νεά- 
'γιδὸς Ο. Οσοτδπι 802 5α. κλύουσ᾽, ὦ νεάνιδες, ἔσω δόμων ἕλκω τρομὸν 
δράμημα γηραιοῦ ποδός ΟἸΐτηη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙη ἤπὸ ἔγριη. 876 τρομὸν δρά- 
μημα γηραιοῦ ποδός τοίογομηβ, ἔοντύ. κλύουσ᾽, ὦ νεάνιδες, ἔσω δόμων 
"γηραιοῦ σκίπωνι τρομερὰν ἕλκω {δεῦρο ποδὸς βάσιν ] γήρᾳ γήρᾳ τρο- 
μερὰν ἕλκω παιδὶ βάσιν Μυβρτανθ, γήρᾳ τρομερὰν ποδὸς ἕλκω βάσιν 
Βυῦποκ, γηραιοῦ πόϑι τρομερὰν ἕλκω ποδὸς βάσιν ϑ6Ι14]6γ, γήρᾳ τρομε- 
ρὰν ἕλχω ποδὶ ποδὸς βάσιν οἸίτη Ἠθητήδπη, γηραιῷ ποδὶ τρομερὰν ἕλκω 
βάσιν Ἡ. Οτομ, γηραιὰ τρομερὰν ἐξέλκω δεῦρο ποδὸς βάσιν Ἠδγποτάρῃ, 
͵γηραιοῖς πόδεσι τρομερὰν ἕλκω βάσιν ἨθΘγΥαΘΏΤΘΙΟΘΉ | γηραιῷ ποδὶ] γήρᾳ 
τρίποδι Βουτδτ δ ΚΙΒ 808 σπουδῇ τρομερὰν τάνδ᾽ (γ61] ὧδ᾽) ἕλκω 
Βίααύτηι 6 16υ 1 {παιδὶν ποδὸς Πιπαογῖ [ ποδὸς] πάρος ΔΙΟΚΘηδου, ἀβ]οὺ 
ΚΙτΟΒΒο 804---809 --Ξ- 810 ---811 γχαρμονᾶν; 5ὐδύαϊί ἘΠῸ παντί 
804 ἰὼ ἰὼ τέκνον, τέκνον ἨἩρηΙηδηπ, ἰὼ τέκνον, ἰὼ τέκνον Ἠαετίυπρ' 
8060 ἀντίβαλλε Ηοϊτηβδοοῖῃ!͵ 8017 παρήδων Ηαγΐαθπρ δ8075αα. ὄρεγμα 
δὸς τριχῶν τε, κυανόχρωτα χαίταν, πλοκάμους σκιάξειν κτὲ. ΟΔΤΩΡΘΥ 
808 5α. βοστρυχώδεός τε κυανόχρωτα πλόκαμον χλιδᾶς συνσκιάξων ΒαγΡΘΒΙ 
βοστρύχων τε χαίτας κυανόχρωτα πλόκαμον σχιάζων τὰν ἐμάν οἸΊτη 
Ἡδυτηδμη | κυανεόχρωτα χαίτας πλόκον ἐμὰν σκιάξων δέραν ΘΘΙΘΙΟΥ | 
χυανόχρωτι, χαίτας πλοκάμῳ σκιάξων 6166] | χυανόχρωτι χαίτας πλοκάμῳ 
δέραν σκιάξζξων ἀμάν (τ6] σκιάξων με δέραν ἀμάν) ΒΥϊύΖβομ6, κυανόχρωτι 
πλοκάμῳω σκχιάξων δέραν χρίμπτ᾽ ἐμάν ἩδΘΥαΘΏΤΘΙΟΝ 808 βόστρυχόν 

ε ΠΘΙΒΚΘ 809 χαίταις Βτοάθεαι, χαίταισι Ἠδητηδηη | χαίτας πλόκον 
συσκιάζων δέραν τὰν ἐμάν ῬΕΙ]ΘΥ, χαίταισι σαῖσι σκιάξων δέραν τὰν ἐμάν 
ἬεΙτηβοϑίῃ, χαίτας πέλασον σκιάξζων δείραν ἀμάν ϑ[8}} ) δέραν {(χρίμπτ᾽ 5 
ἐμάν, οἸττη δέραν {τάνδ᾽ 5 ἐμάν Ἠρδητηᾶπη, {λαβὲ δέραν ἐμάν (166], 
δείραν ἐμάν Ηατύσῃρ, δέραν {ἔλϑ᾽ 5 ἐμάν Ὀϊπαοτῇ, δέραν (ἀμφ᾽) ἐμάν 
βομοθηθ Ι ἐμάν ἀο]οὺ Μαῖα ; 

812 τί δρῶ σε; ῬΟΙ]]6 | τί φῶς: ὅπως ἅπαντα ϑ[8}} σε ἀθ]οὺ Ηδ1- 
ὕππρ' ἰ ἁπανταχοῦ ῬΑΙΘΥ, ἴον. ἁπάντα 812 5α. τί φῶ σ᾽ ὁρῶσ᾽ ἔναντα: 
ταῖς χερσὶ καὶ σκέλεσσι Ἐ. αα. Βομηηϊαύ 812 544. τί φῶ, τί φῶ 
σε; πῶς ἅπαντα χερσὶ καὶ κόραις λόγοις τε πολυέλιχτον ἁδονὰν ἐκεῖσε 
δεῦρο περιχορεύουσα τέρψιν .. χαρμονᾶν; Ἠοητηᾶπη, τί φῶ τί φῶ 
σε; πῶς ἅπαντα χερσὶ καὶ κόραις λόγοις τε πολυέλιχτον ἁδονὰν 
δεῦρό τ᾽ ἐκεῖ χορεύουσα πέρι παλαιὰν λάβω χαρμονάν; ἨδΥἀΘΏΥΘΙΟΗ 
818 χαὶ χόραισι Μβρτατο, καὶ ποδῶν ἀλμαῖσι ϑοποθπθ, καὶ κώλοισι 
ὉΠτη οοπϊοΙΘΌαμα, καὶ πόδεσσι ΒΙαγαθ8 818 566. καὶ χέρεσσι καὶ 
λόγοις (γ61 χερσὶ καὶ λόγοις οἸηΐθδ8ο καὶ) ἐκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο πολυέλι- 
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χτον ἁδονὰν οἸίη Ἠριηδηη καὶ χερσὶ καὶ λόγοισιν ἐκεῖσε καὶ τὸ 
δεῦρο περιχορεύουσα ζνῦν» πολυέλικτον ἁδονὰν χαρμονᾶν παλαιᾶν 
λάβω; οἸΐπη, ρῬορίοα πῶς πολυέλικτον ἁδονὼν καὶ χερσὶ καὶ λόγοισιν 
ἐκεῖσε καὶ τὸ δεῦρο περιχορεύουσα τέρψιν παλαιᾶν λάβω χαρμονᾶν; 
ΕυιΖΒ 6 81 καὶ δεῦρο Ἠαδγίαηρσ 816 τέρψιν ἀοϊοῦ Βυγροβ 
(παλαιὰν .. χαρμονὰν ΒΟΥΙΘΠΒ) 811 ἰὼ τέκος, ἐμὸν τέκος ἴῃ Ἰ1ΌΤῸ ΤΘ6 

820 5α. ἦ.. ἦ ἀοϊοὺ οι] ον, μ15. ἀθ]θυβ ποϑεινὸς φίλοισιν, ποϑεινὸς 
δὲ Θήβαις Νδποῖς | ποϑινὸς.. ποϑινὸς Βοΐπθ 522 ἐμάν γε ΑἸ]ΟΚΘΠΒΘΥ, 
ἐμὰν, ἀο]ούο τε, Βυυποὶς [ ἐμόν τὲ κείρομαι λευκὸν κάρα ΜαῆοΥ 
828 δακρυόεσσαν] δάκρυ᾽ ἀπ᾿ ὄσσων Ἐ]αγάθ5  δακρυόεσσ᾽ ἀνιεῖσα 
γδ]οθηδοι  δακρυόεσσ᾽ ἐνιεῖσα πενϑήρη κόνιν Μυβρτανο | δακρυόεσσ᾽ 
ἰὰν ἱεῖσα πενϑήρη, ἃ]|1ὼ8 δαχκρυόεσσαν ἱεῖσ᾽ ὄπα πενϑήρη, ἀοπίαυθ δα- 
κρυόεσσ᾽ ἀνεῖσα πενϑήρη ΟἸΪτη ἜΞΈΙΣ, δακρυόεσσ᾽ αἰεὶ σῷ πένϑει 
Βεουμδτ δ κι5 | πενϑήρη ἀοΙοῦ Βοίῃθ 23 5. Βᾳ. δαχρυόεσσ᾽ ἀεὶ πενϑήρη 
κόμαν δυσόρφναιά τ᾽, ἀο]οῖο ν. 824, π π ρΡοβίθα δακρυόεσσαν εἰς σὰ 
πένϑη κόμαν. ἄπεπλος κτὲ. Ἠατγύθηρσ 894 λευκῶν φαρέων ἄπεπλος, 
τέκνον Ἠδητήδηη, ἄπεπλος, τέκνον, λευκῶν φαρέων οἱ Νδῦοκ 
824 5.6. ἄπεπλος δὲ φαρέων λευχῶν, τέχνον, δυσόρφναια τἀμφιτρυχῆ 
τάδε σκχότι᾽ ἀμείβομαι ΕὙΙΌΖΒΟΠΘ 826 δυσόρφναι᾽ ἄρ᾽ ἀμφὶ τρύχη 
ΟΒοθμΘ [ ἀμφὶ] ἀντὶ Δ ΆΙΟΚΘΗΔΕΙ 828 ὁμοπτέρων Δ] ΚΟΠΔΟῚ | τᾶς 
ἀθ]οὺ Βυγροβ ] δόμον Μυβρτανθ 

381 ἀνάϊξε ὅριτο, ἴογύὺ, ἀνῇσσε 884 στενάζων τ᾽ ἀρὰς (ἐφῆκεν) 
Πιμάουῦ | (ἀραίας) τέκνοις Ἠδηηδηη, (φἀτηρὰς) τέκνοις ὙΥ611, ἴογί. 
τέχνοις (ἀγρίας 88ὅ ἐν ἀλλαγαῖς δ᾽ αἰαγμάτων Ν ΔΙΟΚΘΠΒΕΥ, σὺν 
ἀλλαγαῖς δ᾽ αἰαγμάτων Μύδβρτανο, ἀλαλαγαῖσί, τ᾽ αἰαγμάτων ΒΙαγα65 
88δὅ 5αᾳ. σὺν δ᾽ ἀλαλαῖς κέκρυπται σκότιος, οΘίογΥ15 ἀ6]θῖβ, ΒυΣρΡΘΒ 
887 καὶ] καινοῖς ῬΊΘΥΒΟΙ, τί καὶ δ᾽ ΔΙΟΚοπδον, {μοι καὶ Ηδγίπηνσ, ἀο]οὺ 
Ἠουτηϑηη | καὶ γάμοισι δὴ {ξένοις ΕὙΙΖΒΟΠ6 

841 ἄλαστα ματρὶ σᾷ τάδε Βαίον [ Μαΐῳ] Κάδμῳ ΜΑ]ΟΚΘΠΒ8ΕΥ, 
ἕονῦ. Μ“αβδάκῳ | λαῷ τὲ σῷ παλαίχϑονι Μυβργᾶνθ 841 54. “αίῳ τε 
σῷ παλαιγενεῖ Βαύίϊον, “Μαΐου τε τοῦ πάλαι γένει Ἠθηηδπη, Μαΐου τε 
τῷ πάλαι γένει (166] 842 παλαιογενεῖ Βυτρθβ 840 (νόμιμον ὡς 
πρέπει ΒΥϊΖΒ0Π 6 847 ἀνυμέναι᾽ ἀνίσμηνος ἐκηδεύϑης ΒϑάΠδιη, ἀνυ- 
μέναια δ᾽ ᾿Ισμηνοῦ ἐκηδεύϑης ῬΘΙΘΥ 819 ἐσόδῳ ὙΥ οΟἸ ΗΕ 

860 ὄλοιϑ᾽ ὁ τάδ᾽ δ᾽οκοπδοι, ὄλοιτ᾽ ὄλοιτ᾽ ΒΙαγάθθ | σίδαρος 
{ὃ δράσας» ΕὙΙύσβοΠ6 860 5αᾳ. εἶτε Κιϑαιρὼν εἴτ᾽ Ἔρις 1. 4. Ἠατ- 
ΤΏ81 862 κατεκώμασε δώματος Οἰδιπόδα ν6] κατεκώμασεν Οἰδιπόδα 
μελάϑοων ΒΙαγαθ5 

860. λόγοισι, μισεῖ (ν61] λόγοις ἀτίζει) ἘΝ. ὅα. δομβιιαῦ 561 δὲ 
τάρβος ἸὙΪΟΙΙα5, δ᾽ ἐτάρβησ᾽ Πουιηδημ, 8604 ἕν δ᾽ ἔϑελγέ μὲ Ἠεϊπι- 
Βοϑίῃ, ἕν δ᾽ ἐπένθέ με Νδαοϊὶς, ἕν δέ μ᾽ οὐ σφαλεῖ διααύμηαθ]]ου, ἔουί. 
ΒΕ μ᾽ ἤπαφε 8566 τείχη Ἔ ΒΙων 685 

810 ναίων, ἀειδὲς ὄμμ᾽ ἔχω ν0] ναίω, κατηφὲς ὄμμ᾽ ἔχων 
γδἸοκθηδου, ναίων ἄπαυστον ὄμμ᾽ ἔχω ν6] ναίω, τὸ δισσὸν ὄμμ᾽ ἔχων 
Ἀρῖβκο [| δίοσσον ὄμμ᾽ ο]τη Νῶαοκ, δι᾿ ὁσίων ὄμμ᾽ Μ. ϑογήετνί, δι᾽ 
οἴκτων ὄμμ᾽ ὥομορμο, δι᾽ αἰδοῦς ὄμμ᾽ Μ. Ββομιηϊαΐύ, μετοικῶν, νᾶμ᾽ ῬΑΙΘΥ, 
διὰ πέπλων ὄμμ᾽ ΒΙαγάθ5 | δακρύρροον ἴατι Ὑ αν 1]116 185 812 ἀο]οῦ 
ΚΟ ΒΟΗ͂., Δα πο νϑυϑαιῃ γϑίουῦ βομοϊαπ δα γν. 816 δἀβουϊρύσμῃ ὁ. 
στίχος οὗτος ἔν τισιν οὐ φέρεται ὙΥ̓́ΘΒΘΠΘΙ 818 τῶν ἐμῶν τλήμων. 
μκαπῶν ῬοΥβὸὴ 874 ἀρ]οὺ ὐααύμμιθ]] 6. δϑτὅ δυσλύτους] δυσχερδῖς, 
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" ΒΙαγ 65 8160 κἀσυστάτους ἔχουσα ἴἴβοποι, καὶ δυσπετεῖς ἔχουσα 
ΓΝ. ῬυπΖ 818 τλήμονος ἴῃ 11Ό118 ὙΘ0. 819 Οἰδίπου] Λαΐου ϑομι- 
ΤΉ ΟΉΘΥ 
Ρ 880 οὔπω γὰρ ἤρκεσ᾽ ΜΑΙΟΚΘΠΘοΙ, ὅτῳ γ᾽ ἀρηρότ᾽ Μαβρτᾶνο | 
μὲν] τέκν᾽ ΒΙαγ 68 881 φῦσαι Ἠδητηϑηη., τε] δὲ ΠΟΌΤΘ6 882 

ἀκ τῶν ϑεῶν Ἠογπογάθῃ 888 ὅταν δ᾽ ἔρωμαι, μή τι σὴν δάκῃ 
ΟΖ [| ὅπως δ᾽ ἐροῦμαι ΒΙαγάθ5 888 54. οὔΐδιη ὅπως δ᾽ ἔρωμαι 

μήτε σὴν δάχω φρένα, οὐκ οἶδ᾽, ἃ χρήξω Ἠδίμηβοοῃ 887 πρῶτον 
οὖν Ἠεογνπογάδη | τυχεῖν] κλύειν ῬΟ]]6 

891 ἔχειν ἴῃ ΥΤ60. ΠΠ1Ὸ 892 μὴ .. φρονεῖ] οὐκ ἔχειν παρρησίαν 
ὙΔΙΘΚΘΠΔΟΥ 898 γ6] δ᾽ ν9] τ᾿ δαάθπᾶυσῃῃ ραΐαῦ ῬΆ]ΘΥῪ 898 5η. ἀο]οῦ 
᾿Ολνδ]1η8 894 συννοσεῖν ΡΊΘΙΒΟΙ, ξυμψοφεῖν Μ᾽ ΙΟΙζοηδοΥ, συναφρο- 
νεῖν ΒΙοιηῆθ]α, ξυνανοεῖν ΝΥ ΔΒΒΘΗ ὈΘΥΡῊ 891 καλοῖς] ἀγανοῖς ΒΙαγ- 

᾿ἀ65 ὄμμασιν σαίνουσι δή Ε΄. αὰ. Βομτηϊαύ, ὄμμασιν μέλπουσι δή ἨοΙΖΠΟΥ 
᾿ς 898 ὁ δὲ χρόνος οὐ 899 ἔχουσί γ᾽ 5οΥΌΘη5 Βὰπο ν. Ῥο]γηῖοὶ {ὑ10ὺ- 
πη ροβὺ 899 Ιοοαβϑύδθ ἀδύαμη ροηϊῦ ὩπΠΟγηθΒ 899 ϑέαν τιν᾽ ἡδεῖάν 
γ᾽ ἔχουσι καὶ κεναί Βυγρθδ, ἔχουσι κοὐφισίν τιν᾽ (γ6] ἔχουσι γὰρ λήϑην 
(λῆστίν) τιν᾽ ν6] ἔχουσιν ἀφροσύνην τιν᾽ ν6] ἔχουσιν ἡδονήν τιν᾽) ἐλπί- 
δὲς κεναί ΒΙαγ 4688 Ι τιν᾽, ἴασιν κακῶν Ἠθοτποτάρῃ [κακῶν] ϑεόν ΑἸ Ἰηδ 

400 ἔοτύ. ηὗρες 401 εἶχον ἄν] εἴχομεν οἸῖτη Νδποκ 402 56. 
γῬοβὺ 406 οοἸ]]οοαὲ Νάθοκ 408 δ᾽ ἀο]οὺ ὙΩ]ΟΚΘΏΔΟΥ 401 ὀνομάσαι, 
Ν᾿ τς ἄν ϑιαάίτημθ]16υ | φίλη Νάποκ 408 ἔσχεϑες] ἔχων Τ΄, ἀπᾶ8 τίνα 
ποτ᾽ ἐπινοίαν ἔχων Ἠφυτπδμι, καὶ τίν᾽ ἐπινοίαν ἔχων Ἠφἰτηβοθίμι, ἔσχες 6, 
'ἀπᾶο ἔσχες αὖ Β. ῬΥϊηΖ 

411 παίδοιν ἴῃ Ἰ1ὈΤῸ 160. 412 ϑηρός ἴῃ ᾿Πρτὶ8 το. [ ὄμματος 
ΔΠΟΠΎΤΩΤΙΒ, τη 8]]6 1 σχήματος 412 54. ἀρ]οὺ Βοθοιὺ 417 κάτα δ᾽ 
ἢ τ60. ΠΙΌΤῚ5 418 τίνος τίς ὧν ἄρ᾽ (γ6] τίς καὶ τίνος φὺς) ἄϑλιος 
ἩἬρπβοϑίῃ, τίς οὗτος ἁνήρ; ἄϑλιος Β΄. αα. βομιηϊαύ 

426 σοὔπεσϑαι (σοι ἔπεσϑαι) ἘΠ]ΙΉ5]6 427 τάδε ἴῃ 160. 110118 
428 συμφυγὰς 6166] | ἐστ᾽ ἐμοί Ἡθητηδμη 

482 5.. δόντες. ϑεοὺς δ᾽ ἐπώμοσ᾽ (ν6 1] γὰρ ὥμοσ᾽) ὡς ἀκουσίως, 
ὁοῥουΐβ ἀθ!ο18, Ἐς, αα. ϑοβιιαΐ 488 ἀκούσιος ἩρΥποτάθ 484 ἑκοῦ- 

["»} γ᾽ ἑκοῦσιν δ 8]ΟΘΏδοι, ἥκουσιν Ἡθγτηᾶμη 488--487 ἀο]οὺ 5ἰδαύ- 
ΤΩῸΘ]16Υ 486 διαλλάξασα δ᾽ Οδιηροι | φίλους] λόγοις ϑοΠοθηθ |[ νϑυ- 
50πι| αἀο]οῦ Νϑθοῖκ 481 ἴοτῦ. παῦσον, ἀο]ούο γοῖϑὰ 486 [| πόνων σὲ 
κἀμὲ ἘΠΤΏΒΙΘΥ 488- 442 ἀο]οθοῦ οἱτη Ηδγύαηρ,, α6]οὺ οὐΐδια 1,614] 
᾿ς 488 μέν, οἶδ᾽, ὑμνηϑὲν ΒΙαγά685 489 ἀνϑρώποισι] ἀμβρότοισι 
Μυβρτανθ 

441 μεϑήκων.. ἄγω Βηύποκ 444 ἔργον μητρός, ᾿Ιοκάστη 
Ἑ. σα. βομιαὺ 4460 πάρειμι τήνδε σοὶ χάριν διδούς (ν6} διδοὺς 
χάριν), ἀο]οο νϑῦϑὰ ργυοχίτηο, Νϑοκ 448 ὧν δ᾽ ἀμφὶ τείχη ΕὙΙΌΖΒΟΠΘ, 
᾿ἡΜ τεύχη ΠεῖβΚο | καὶ] κεὶς ὐδιηρον, δὴ απομοηβίθιη, κατὰ Μ. ϑογῆονς 
(κὰκ Βουπδυ 8.15), τὰς οἸΐπι οοπίοί Όδπ | τειχήρη ξυνωρίδας ΚΟΟΚ | ξυν- 
ὡρίδας πυλῶν Ἠδηπθθθμ 448 5. Ἰοοῦτῃ Ἰθοσποδαχϊῃ ραὐδῦ, ΒΟΥ ΌΘΠ5 ξυν- 
ρίδας δ᾽ ὄχων, ῬΑΪΘΥ | ὃς ἀμφὶ τείχη καὶ πόλιν ξυνωρίδας τάσσων 
λόχων. .(ν6] λόχους τ᾽) ἐπέσχον Ἠοτνοτάθη 449 τάσσων] ᾷσσων Μαυε- 
ὅτᾶγθ | πόλιν] πάλιν Πατίαπρ, μόλις Βαάπδηη, στρατόν ΒΙαγ 65 

460 μολεῖν] πικρὸν γ6] κακὸν ΒΟΒΟΙΊΔΟΠΘΥ 458 ἁνύτουσιν 
Ῥουβοη 4584 ὄμμα] λῆμα Β΄. αα. ϑομιηϊαῦ 406 εἰσορᾷς} (εἰσόρα 
ΜαυκΙαπα), εὐμενῶς Μυβργᾶγνθ, εἰς δίκας γ6] ἀρτίως ῬαΙΘΥ, εἰς κόρας 
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(ν6] λόγους) Ἐ'. απ. Βοπτηταύ, ὡς ὁρᾷς ΒΙαγάθ5 | σοι Ἐς, αα, β'εμιηϊας 
4567 σὺ δ᾽ αὖ Βαίϊον 408 εἰς γὰρ τοῦτον (ἀθ6], εἰς γάρ τ᾽ αὐτὸν 
(οὔ ἴῃ ν. ῬΙΌΧΙΤηΟ λέξεις ἄμεινον) ΒΘΙΠΔΥ ΔΚ 5 409 λέξεις ἄμεινον οἱ 
ἐκδέξῃ ἴτι 110115 τοο. | τοῦδέ τ᾽ αὖ δέξει ΒΊαγαθ5 

410 δεῖται ἴνδιχ᾽ ΒΙαγάθθ 4171 καιρόν] κῦρος Βυγροα 418 ἐγῴδε 
Βουμ ΓΔ]κ15 ] ἐγὼ δὲ δειμαίνων πάρος Μοτι.} ἐγὼ δὲ πατρίων νοὶ ἐγὼ 
δ᾽ ὑπὲρ τῶν ῬΟΠΘΗΚΙ, ἐγὼ δ᾽ ἐπείπερ Ῥιααίτημθ:16γ, ἐγὼ δὲ πρὸς τὰ 
Οθθδποσ, (ἐγὼ δὲ τὰ πρὸς ἘδομΌ), ἐγὼ δὲ πάτωρ Μυητο | πατρὸς δει- 
μάτων (1661, πρόσϑ'᾽ ὁμιλίας ἨοΙΖΠοΥ, πατρὸς γὰρ δόμων ἘδιὶϊΘ 4138 5η6. 
ἐγὼ δὲ πατρὸς ἐκφυγεῖν χρήξζων ἀράς, τοὐμόν τε καὶ τὸ τοῦδ᾽ ὁμῶς 
προυσχεψάμην, ἀεοἸ]οῖο ν. 4716, Νάποϊκ, ἐγὼ δὲ πατρὸς ἐκφυγεῖν χρήζών 
ἀράς, τοὐμόν τὲ καὶ τοῦδ᾽ ἐξ ἴσου σχοπούμενος (ἀο]οῦο ἰΐοπι ν. 41) 
ΟἸῖπα οομ!οΘθϑιη, ἐγὼ τὰ πατρὸς διαλαχὼν προυσχεψάμην τοὐμόν τε καὶ 
τοῦδ᾽ ἐκφυγεῖν .. εἰς ἡμᾶς τότε 1. ΗἸΡοτσ 414 τοὐμοῦ τε καὶ τοῦδ᾽ 
Αὐπδ]ᾶπβ  χρήξζων τ᾿ Μυβρτανθ, χρήζων δ᾽ οἸίτη Μεύϊδθ 4τῦ ποτε] 
πατήρ Ἦ. ἨΗϊγ26] 4τ0---478 απΐθ 4138 οοἸ]οοεὺ Οοητδαὺ 410 κἀξῆλ- 
ἅὅον ΒΕΥΠΘΒ 418 ἀνὰ μέρος] ἴοτύ. ἐν μέρει, 

480 ἃ γίγνεται] ἀσύμφορον (ἀΔ66], παλίγκοτα Κοοκ, ἃ νῦν κυρεῖ 
Μαχ. Μᾶαγϑι, αὐτὸς κακόν ν6] ἃ μὴ χρεών (ν6}] ϑέμις) ΒΙαγ 685 
480 οἶκον ὕλον ἔτος λαβών Ἐ. αι. ϑομημαῦ, οἶκον ἐνιαυτὸν λαβών 
ΒΙωγαθ5 [ νϑύβαμῃ ἀθ]θὺ Ψ] ΚΘ η8 6. 486 54. βΒαβροοῖΐοβ Βαθοὺ (66] 
(οουΐθ 487 ἀδιηπδαὺ Νωθοκ) 488 μήτ᾽ ἐπεμφέρειν Ἠδρϊτηβοοίῃ, μήτ᾽ 
ἐπεισφέρειν Ῥα]ΘΥ 

492 καὶ ΥΟ]] ΠΆΘΗ 5 ᾿πουηϑη Ἰπύου 491 οὖ 492 βἰαύαιύ Κιτο ΒΟΥ 
498 πατρίδ᾽ Τιοπὐϊηρ 495 ἀλλ᾽ ἃ Κιῃρ 498 μοι] τον Ἠατγίαηρ 

ὅ02 ἀο]οὺ Βρυ]ασθ ὅ08 ἐγὼ δέ σ᾽ ΚΙΤΟΠΠΟΗ͂, κἀγὼ γὰρ Ἐ᾿ ῬοΙ]6 
ὅ04 ἄστρων] οἰστρῶν ῬΙΘΥΒοΙ, ἄστρωτ᾽ Ο. Οἀογδιη, ἄστρ᾽ ἂν ΚΙτοΟΙ- 

ΒΟΗ͂, ἑκὼν πιαπομθηβίθιη, μαστὴρ, Ῥοβίθδ, ἄνω τ΄ ΟἸΐτη οΟΠΙΟΙ ΘΌδτη, ϑαρ- 
σῶν Θυαανπημιθ)16ν [ ἄστρ᾽ ἂν διέλϑοιμ᾽ Ἡλίου παρ᾽ ἄντυγας Μ. ϑιεγίεοτχ 
ἔλϑοιν χἡλίου πρὸς (ν61 ἔλϑοιμ᾽ ἡλίου τ᾽ ἐς) Νυοκ | ἡλίου] (ἥδιον ἘΘΙ5Κθ6), 
ἡδέως Ἠϑηπθιη6]16ι, αἰϑέριος Β΄. απ. ϑομταϊαῦ [ ἡλίου τ΄ ἐπ᾽ τορυσϊαΐ 
γΔ]ΟΙζομδον | ἡλίου τ᾿ ὡς ἀντολάς ΚΙοῦχ, οὐΐϊδιη ἡλίου τ᾽ εἰς ἀντολάς 
ΞΌΒοΘπΘ, ἡλίου πρός τ᾽ ἀντολάς 1,. δοβτη!αὺ [| πρὸς ἄντυγας Μυαβργᾶνθ. 

ὅ12 (ταῖς δὲ Θήβαις ἂν τόδε ΒΙΔγΥ 68) ὅ16 ἐξαιρεῖ] (ἐξανύει 
γΔ]οΚοπδθ) 6517 κἂν Ηδυνογᾶθη 618 ἄλλως] ἀστὸς Ε΄. απ. ϑομτηϊαί 

519 μαϑήσομαι, (οὖ ἴῃ ρῥτοχίτηο γ. δουλεῦσαι) (166], γε πείσομαι ΚΟΟΚ, 
γε τλήσομαι ΒΙαγαθ5 

ὅ28 τῷδ᾽] σοί γ᾽, 51 νΘΥΒῸ 5 ΘΟΘΠΌΙΠΙΒ 510, Ἡθυγθσάθῃ 820 οὐκ 
εὖ λέγειν σὲ χρὴ ᾽πὶ τοῖσι μὴ καλοῖς ϑομπιηηθομον [ λέγειν εἰ μὴ ᾽πὶ 
Ηοϊτηβοθίῃ [ χρῆν, εἴ τι τῶν ἔργων κακόν Νάποκ, χρῆν οὐδαμῇ ᾿π᾿ ἔρ- 
γοις κακοῖς ϑομοηκὶ | μὴ καλοῖς ἔργοις ἔπι (γ6] οὐκ εὖ λέγειν ἔργοισι. 
χρὴ ᾽πὶ μὴ καλοῖς) Ἡογποιᾶορη, πλὴν καλοῖς ἔργοις ἔπι Ο. Ήδπδβθ, (τοί 
σ᾽ ἐπ᾽ ἔργοις μὴ καλοῖς ῬΟ]]6), τιν᾽ ἐπὶ τοῖς ἔργοις κακοῖς Ε΄, απ. Θοτηϊαῦ,, 
μὴ ᾽πὶ τοῖς ἔργοις ἁλῷς ΜΟΙΚΙΟΥ, πλὴν ἐπ᾽ ἔργοισιν καλοῖς ΒΙαγα68 

588 ἐσθλοὺς δ᾽ ἐς οἴκους Θὑααύτηπ 16 Ὺ ὅ88 54. ἀο]οὺ Νδποῖς 

δῦ ὑφ᾽ ἧς σὺ Ἠοινογάθῃ 
ὕ40 ἔχϑρας 8᾽ ἧς ἐρᾷς ΜΝ ΙΟΚοπδοΥ, ἔχϑρας τ᾽ ἐν μέρει ΚΟΟΙ͂, 

ἔχϑρας ὃ᾽ (τ) ὦ. (Θριμθ.) ΒΙαγαΘ5 ὅ41 μέρη] βάρη ἨρυνοΓάθα, 
γένη Β]αγ 68 541---"40 ἀο]οῦ Τ Ποιὰ. ΜΊ]οΥ ὅ48 ἀφεγγοῦς Ηδο]ὰ 

ὕΔδ ἀρο]οὺ Ἡογνογάθῃ ῦ40 δουλεύει, ᾽ν βροτοῖς ΒΟΥΠΑΥΔΕΙΒ 
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βροτοῖς] τροπαῖς Ῥυτρο]α, τέκνον ΟἸπη οομίοίθραπι, νόμοις Ο]οδ], στρο- 
᾿ φαῖς ϑύαανμηαθ} } 6" ὅδ47 5η. ἔχων... ἀπονέμων Βηιποῖς, ἔχων .. ἀπο- 
νεμεῖς Ῥογβοι, ἔχων ἴσον ἴσον ἀπονεῖμαι Νῶθποκ, ἑκὼν ἴσον κλῆρον ἀπο- 
νεῖμαι, Ε΄. ατι. Θομτηϊαύ, ἔχειν... ἁπονέμων οΟἸϊπη ΒΟΙΙ ΘΌΔΙα ὅ48 καὶ 
ἰκτς νεῖμαι ϑεαϊτηδβῖαβ, καὶ τῷδε νείμας Βεύίϊδυ ὅ49 ἀδικίαν εὐσχή- 
μονα ϑιααίτημπθ!]ου, ἀτυχίαν εὐδαίμονα ΗΕ, απ. δομυαὺ 

ὅδ0 ἤγησαι ὙΦ γ6] Ῥοξῖτι5 ἥγησαι, τὸ δὲ ΒΙαγάθ8 δῦ0 5αᾳ. ἥγη- 
σαι: τί δὲ περιβλέπεσϑαι: τίμιον; ΝΔ]ΟΚΘΠδΟΙ δ61 τίμιος ἩΘΡΟοΙα 

᾿ δῦ μοχϑῶν πόλλ᾽ ἔχειν 666] δδ2---ὃὅ8 ἀο]οὺ ΖΙΡΡΘΥΘΥ δδῦ---ὅδ8 
᾿ ἀο]οὐ Ναῦοκ (δδὅ---ὅδ7 φῇουπηὺ ϑύο. ἢ. 94, 9 οὐ Ρ]αύ. οοπβ. δᾶ ΑΡο]]. 
Ῥ. 116 Αὐ, δδ8---ὅδ7 οΟἸἸτη ΑΘ] Όδ πὶ τϑ]]οῦο νοῦϑα δὅ8 δὅ7 ἀνταφαι- 

᾿ ροῦνται Νῶθποκ δῦ8 ὧδ᾽ ὄλβος Μαβρτανθ Ι νϑυβὰπη ροϑὺ δδ4 οοἸ]]οοοῦ 
Ευιύσβομθ οὖ, ἴῃ ν. ὅδδ οὐ γὰρ ῥῬτὸ οὔτοι 50.106 η5, Ο. ΒαΒοΠ6 

ὅ06 5αᾳ. ὀλέϑριος ἀρ᾽... ὀδυνηρὸς δὲ σοί 6166] Ι Ποβ. νϑύβιιβ αοἱϑὺ 
θιπαονῇ ὅ01 φιλότιμος] ἀνόνητος Ἠδτυαηρ ὅθ61 γενήσεται) κπεκλή- 

σεται ῬΟΥΒῸπ  Θήβαισι φιλοτίμῳ τε σοί ν6] μού Θήβαις ὁ φιλότιμός 
τὲ σύ δΌΒοΘΠΘ | φιλότιμον δὲ σόν ΠΘΙΒΙκΘ, ἀφιλότιμος δέ σοι (οὺ δηΐθϑ 
Θήβαις) Μυβροτανθ, πολέμιος δὲ σύ (γ6] σοῖς) Ε΄. ΡΟ]]6 [ νϑύβάτη ἀδιηπδῦ 
Ὑ ΔΙΟΚΘΉΒΘΙ 

ὅτ0 πόλιν] πάτραν ΟΒπογηδιιβ ρα Ἐπι56}0. ρΥϑθρ. δυ. Ἷ Ρ. 2ὅ9 Ὁ, 
ππᾶθ πἴὸ πάτραν οὗ ὅ78 πόλιν γτο πάτραν 5Β01101ὺ Ὑα]οϊτοπδον (ὅ 78 1ῃ 

ΟΠΡΥΟ γθ0. ΒΌΡΘΙ πάτραν δβουϊρύστῃ γρ. πόλιν) 511 τύχοις ΤιΘηὐ]ηρ' 
δι ἀφ᾽ τυ ΠΘΙΒ 6, ἐφ᾽ Ελλήνων Μυθργτανγθ ὅτ8β ὑπέρτερ᾽ ἢ Νῶτοκ 

ὅ88 μέσῳ ᾿χπεσεῖν ΝἈΙΟΚΘΉΒΘΥ ὕ8δά ἁμαϑία δύο ΟὈὐπτδαὺ 
ὅ80 γένεσϑε ΝΈΟΥ | τῶνδέ {γ᾽ ΒΙαγα65 ὅ88 λόγων ἀγών ἐστ᾽ Οτο- 
᾿{ϊι5, (λόγων ἐσέτ᾽ ἀγών Βεογπαταδκι5) | ἀνήλωται Νὅυοῖκ 

ὅ90 ἐγγὺς οὗ ποδῶν βέβηκας ϑοΠοθηθ | βεβήκοις ΤιΘηὐηρ δ98 πρὸς 
τὸ μηδὲν ΒΙαγαθ8 

600 κόμπασαι Ηρογνοτᾶάθη, κόμπασον ΒΙαγ 68 601 καὶ τὸ δεύ- 
τερόν σ᾽ ῬΑΙΘΥ | σκῆπτρα τὰν μέρει Ε΄. αα. ϑομτιηιαῦ 6002 οὐκ ἐπᾳδό- 
᾿ μεσϑ᾽ ΟΜύθρτανθ, οὐκ ἀναινόμεσϑ' ν06] οὐ παραιτούμεσϑ'᾽ νο] οὐκ ἄπει 
᾿ τάχιστ᾽ ν6] οὐκ ἀπαλλάξεσϑ'᾽ ΒΙαγ 65 608 ἔχων πλέον γε ΒΙαγάθ685 

004 ὦ ϑεοὶ βωμοὶ πατρῷοί 8’ ῬΕΙΘΥ 60 τίς ἂν Κιπρ' | χλύοι, σοῦ 
᾿ Βοίῃθ 0060 κήϑέων τῶν Βοίῃθ 607 ἐξελαυνόμεσϑα πάτρης (πάτρας) 
᾿ ΒΑΓμΘ65, ἐξελαύνομαι χϑονὸς γάρ Βυγροδ 608 ἀδικίᾳ γε σῇ, ΟΥΙ5515 
ΟΥΘῚ5. ὦ ϑεοί, εα. ΒιαθδοΒίδπδ [ γϑύβαιῃ ἀο]οὺ ὐθα τη! ] 8 

012 οὐ ϑεμιστὸν ἘΠΙΉΒΙΘΥ οὐ Υυπάθι, οὐ ϑεμιτά σοι ΚΙοίΖ, οὐ 
ϑέμις γὰρ ΒΙαγάθ5 Ι ὀνομάξει»] ὀνοτάξειν οἴη Νδποκ 614 εἰγρι 

εἶα ὙΑΙΟΚΟΠδοΥ | μὴ ᾽παίνει ΒΙαγά65 | σὲ δ᾽ αἰτῶ Κοοκ 01 εἶμι’ τὸν 
᾿ δὲ πατέρα μοι δὸς Οτού!αθ, ἔξιμεν δή. πατέρα μοι δὸς ΒοίπθΘ 6160 δαυῦ 
ΠΘΙΤ7 οἴϊτη ἀρ] οθαὺ Νϑαοῖ 618 χαρτὰ δ᾽ οὐ ΚΙτΟΒΠΟΙΗ͂, αποα φῬγοθδῦ 
᾿ Ἠευνογάθη 6]. Ἐπιδίαθ. ἄθ Ἰριω. δὺ ᾿βιιθη. διηου. ΥἹ] Ῥ. 210 Ὑσμινία, 
᾿ χαίροις. ᾿Εγὼ δέ, ἀλλ᾽ οὐ χαρτὰ πάσχω 619 οὐκ ἐγὼ τῶνδ᾽ αἴτιος. 
1Ο. πόλλ᾽ κτὲ. Μ. Νδυϊηδηῃ | ὡς πόλλ᾽ ΝἈΙΟΚΘΏΔΕΥ 

621 ὡς τί] εἰς τί ὙΑ]ΟΙΚΘ ΠΟΥ δοθ 4. ὙΠΘ.} ΕΤῚ Ὁ ΤΙ} ΠΟ. 
᾿ γοίθγδβ δαϊύομθθ (ἀ θ᾽] θ Ῥϑύβοπδθ πούδ ϑαΐθ 626) 6028 56. αὐτὸ ση- 
᾿ μανεῖ ῬΟΙΥ ΠΟΙ, ἐρρέτω πρόπας δόμος ἘϊΘΟΟΙΙ ὑὐουϊὺ Μύυβρτανθ 
ΟΥ̓ ἄτιμα ἴῃ γὙ66. 11ΌΤ15, ἀπη6α6 ἄτιμα κοϊχτρὰ Βαεαϊθον 629 κὴν βΘΙΉΡΘΥ 
᾿Βίαγάος Ι χἄν τί σοὶ ἘΘυϑσΝ Ι μή με. τοῦτον δ᾽ αἰτιῶ Βαῖπθ5, μή μξ 
᾿ τῶνδ᾽ ἐπαιτιῶ ΜΑΙΟΚΘΠδ 6. [ νϑύϑατη ἀ6]οὺ Οοητνθϑαῦ 

' 

' 
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080 ἄκων δ᾽ ἐχϑρὸς ἐγχρίμπτω χϑονί (1661, ἄκων δ᾽ ἔριν ἐπαίρο- 
μαι χϑονί ϑοβοθῃθ, ἄκων δ᾽, εἶτ᾽ ἐλαύνομαι χϑονός Ἠαγίυηρ 1 ἐξελεύ- 
σομαν ΜοΙποΥ 033 αὖϑις ἐξέσται ποτέ Ῥα]οΥ 0306 ἐξίον (οὐ 631 
ἔϑετό οἷ) Νασυοϊς, ἔξιϑ᾽ οὖν ΚΙγΟΒΠΟΙ͂  ἔρρε τῆς χώρας (ν6] ἐχκφϑάρηϑι 
γῆς) ἀληϑῶς νοὶ ἔξιϑι χϑονός᾽ δικαίως Ἠθϑα]άτα 050 5ᾳ. οἰτπη 46- 
Ἰοραὺ Ηδυθαηρ, αοϊοὺ οὐδ ϑΟμυμηθοΠοΥ 038 Κάἀδμε, σὺ μόλε 
Μαυβρυᾶνθ 

640 ἀδάματον Ἐ]Π816Υ | πέσημα] τὸ σῶμα Κίηρσ 6040 βᾳ. πέσημα 
δίκε] πέσεν πεδόσε (ν60] πέδῳ ὦ ὦ ) τελεσφόρον τιϑεῖσα ΒΊαγἄθ5 
041 βαη. δίκεν τελεσφόρον διδοῦσα σῆμα Πυϑίου ϑεοῦ. πεδία μὲν τὸ 
ϑέσφατον πυροφόρα δέμειν ἔχρη ϑδομπονας 042 οὗ κατοχλάσῃ ΒεΥρκ 

048 πεδία ϑέσφατον ϑεοῦ ῬΑΊΟΥ 048 κα. πυροφόρα νιν ᾿Δόνων 
πεδί᾽ ἔχρη τὸ ϑέσφατον Ἠρητηδπη, χρῆσε πεδία ϑέσφατον πυροφόρα νιν 
᾿Δόνων Πανύαῃρ, πεδί᾽ ἅ νιν τὸ ϑέσφατον πυροφόρα δόμων ἕδραις χρῆσε 
ΒΟΠοΘηΘ, πεδί᾽ ἔχρη τὸ ϑέσφατον πυροφόρα νιν ᾿Δόνων Ἠοϊτηδορίῃ 
θ44 χρῆσε πυροφόρ᾽ ᾿Δόνων γ᾽ ἃΙοἸκοπδοΥ, πυροφόρ᾽ ἔχρησ᾽ ᾿Δόνων Ηφαίμ᾿ 
δέμειν ΒοΙρίκ, νέμειν ν6] δόμον τ᾽ οἷα Νϑαοκ 045 καλλιπόταμον 
ἔδαφος Μυβρτᾶνθ | καλλιπόταμος ἵνα τε. ὦ Νάθοκ | ἵνα γε Υ᾽ ΔΙΟΙΚΘΠΒ 6 Υ 
0406 γυίας] διὰ δομνογαῦ 047 5βαᾳ. χλοηφόρου καὶ βαϑυρρόου (οταῖθδο 
γύας) οατὰ ατοῦϊο ῬΟΥΒΟΗ 0648 καὶ ἀο!οῦ Ηογηδηη | χλοηφόρου γύας 
βαϑυσπόρους Ἠδυΐαηρ | βαϑυσπόρους γύας Ἰδοῦπαθ Θχριθημᾶδθ οδιιβᾶ 
τηὐθυροϊαΐω ταῦ ῬδΙΘΥ | γύας] οἵη. οοα. ΚΙΩΡῚ], γᾶς Οοητθαύ, ἀρούρας 
Βομνογαῦ 049 86. ἔνϑα δὴ γάμοισι τέκε ποϑ᾽ ἃ μάτηρ Ζιός Βοίμε ᾿ 
τέκετο τέκετο (τέχετο τέκετο θχῃϊθοῦ οἡ {παρϑένος» γ6] τέκετο {παρϑέ- 
γος κόρα) ν8] τέκετο ζλέχτρα» ματέρος Ἠθητηδηη, ἔτικτε {παρϑένος 
κόρα ῬΆΙΘΟΥ | τὲ τέκε ματήρ, τέκ᾽ ἐν Διὸς γάμοις Ηατίυῃρ, τέκε λόχευμα 
{παῖς κόραν Διὸς γάμοις ΟἸΐτα ΘΟΠΙΟΙΘΌ ΘΙ | μάτηρ {πρώϊμον [ἡπᾶδα 
ματρὸς ἀστραπαῖς Ζιὸς γάμος ϑοποθῃθ (τη8]]161η τέκε λοχεύματ᾽ ἀστρα- 
πᾶς Διὸς γάμος) 

0ὅ0 {τέκετο δὴ) Διὸς γάμοις Μυβρτδγο, (ἐνν Ζιὸς γάμοις {ϑεόνν 
6.66] 0ὅ0 5α. “ίοισιν ἕν γάμοις, κισσὸς ὃν περιπλεκὴς Βομπγοτναῦ 
θὅ8 βΒαᾳᾳ. βρύουσιν ἔρνεσίν τε καὶ κατασκίοισιν εὖ πιτνόντ᾽ ἐνώτισεν͵ 
εὔιον χόρευμα παρϑένοισι Θήβασι καὶ γυναιξὶν ὄλβιον διείς ϑοιεταῦ 

064 ἐνώτισεν] ἐνώχισεν ἈΠΟΠΥΠΙΒ, ἕλώπισεν 8ΠΟΠγτηὰΒ. οὗ ΝΑΌΘΙ, 
τη 16 ἐπώπασεν θοῦ Θηβαΐαις Ἠθητηδηῃ 

060 χλοερὰ] βρύοντα ϑομπογαὺῦ | κόραισι] φοραῖσι Μαβργανθ 
601 ὀλεσιϑήροις ΒΙαγ 65 004 ὄλεσε ϑηρὸς Νδιοκ 6004 584. κρᾶτα ; 
φόνιον δάκεος ἐν αὐτοβλῆσιν ὠλέσι ϑομνγογαύ 6006 (λαΐναις δικὼν 
ἉΠΟΏΥΤΊΙ5) [ δικὼν)] δακὼν Μαβρτανο, ϑένων 6166], κιχὼν Κοοκ, βαλὼν 
ΒΙωγάθθ ὀθὅ 54. ἡλίου λιπὼν βολαῖς, δίας δ᾽ Ῥῶ]ΘΥ θ67 5α. Παλλάδος 
φραδαῖσι, δὲ γαπετεῖς δίκ᾽ ἩθΑΙῃ θ67 5464. Παλλάδος φραδαῖς πιϑή- 
σας γαπετεῖς ὀδόντας ἔσπειρ᾽ ὠγκωμένους γύας δοῃνγογαὺ 6068 54. δίκ᾽ 
ὀδόντας βαϑυσπόροις γύαις ΒηθηοΙς 

072 5αᾳ. φόνος δέ νιν σιδαρόφρων ξυνῆψε γᾷ φίλᾳ πάλιν Ῥοτβοῃ. 
013 δ᾽ ἅμα νιν... ξυνῆκε Ν᾽ ΔΙΟΚΘπδοΙ [ φόνος] φϑόνος Μυβρτδνθ | ξυνῆλε 
ἴῃ ἸΠργ]β. τθο. [ φίλᾳ γᾷ] φυλέτας οἸΐτη Νῶῦοκ 014 ἔδευσε] ἔπλησε 
ΒΙαγ 65 | εὐηλίοις Οατούϊαβ, οὐΐαμι εὐήλοισι Μαβργανθ, εὐαλίοις Ἡθυταδμη 

0Τῦ πνοαῖς] πτυχαῖς ΑΙΤΟΒΠΟΗ͂ 60170--6082 --- 088---089 5ὐαύαθηβ 

50. 1010 καὶ σέ, τὸν προμάτορος, γένεϑλον "Ἔπαφον ὦ Ζιός, ᾿Ιοῦς ἔκγονον, 
ἐχάλεσ᾽ ἰὼ βαρβάρῳ βοᾷ, ἰώ, βαρβάροισί τ᾽ ἐν λιταῖς Ἡθττηᾶπη, καὶ σὲ 
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᾿δή, Διὸς γένεϑλόν τε καὶ προμάτορος ᾿Ιοῦς ἔχγονον, κέχληκα βαρβάρῳ 
βοᾷ Ποϊτηβοορίῃ, καὶ σέ, “ἴον ὦ γένεϑλον, σὲ τὸν προμάτορος ᾿Ιοῦς ἔκ- 
γονον ΟἹ πὶ ΘΟΠΙΟΙΘΌ ΔΙ ΟἿ ᾿Ιοῦς ποτ᾽ ἶνιν ν0] ᾿Ιοῦς πάλαι γόνον 
Βομπογαύ 611 5α. ποτ᾽ ᾿Ιοῦς [Ἔπαφον, ὦ κτὲ. Ηαγαπρ' 6190 ἐχά- 

'λεσ᾽ ἐχάλεσ᾽ ἐπιπνεύσοντ᾽ ϑοινγεταῦ 679 5α6. αἰδογαμι ἐκάλεσα, οὐ αἸύουυατη 
Ἷ ἀδ]ϑὺ Βοίῃθ, αἰΐθυπιη ἐκάλεσα οὗ βαρβάροις λιταῖς οὐ 0817 ἐκτίσαντο 
ἀοϊοὺ (οὐ 682 5Βαᾳ. απ ῬΟΥΒΟΠΟ ΒΟ 01ὺ σῷ νιν ἐχγόνῳ χτίσαν αἱ διώνυ- 

'μοι ϑεαί) ὙΥΠδτπον 
᾿ 081 86. βᾶϑι βᾶϑι ἴλεως σοῖσιν ἐκγόνοις ἀρωγάν ΒΟ πογαῦ 
082 σοὶ μὲν οΟἸτπη Ηδυθαηρ' 088 ἃν ὁμωχέται ϑεοί Βυγσθθ (ὧν οὐδ 
Ἠδιτιδ πη), αἱ διώνυμοι ϑεαὶ δὲ Ἠαγίαηρ θ84 566. τ φίλα καλλί- 
παις ϑεά, πάντων ἄνασσα, πάντων δὲ μάτηρ, δείμαντ᾽ ἄμεμπτα πυρφό- 
ρους ϑεάς ϑομποταῦ. 6686 ἄνασσα πάντων τροφός τε πάντων Βαἰίιοι, 
ἁπάντων ἄνασο᾽, ἁπάντων δὲ τροφὸς Βοΐπο (ἁπάντων ἴῃ ΑἸα1Πη8), πάν- 
τῶν ἄνασσα, πάντων δὲ τροφός Ἠδτύαπρ,, ααἱ οΟἸτα πάντων δὲ Γᾶ τρο- 
οὐ 1 | Ῥυϊὰβ πάντων ΟἸϊπὶ ἀ6]θΌθιη | πάντων δὲ καὶ τοῦῦς 
ΒΟΒΘΗΚΙ 087 χτήσαντο ῬΟΥΒΟΙ 

᾿ 691 ἀο]οὺ ΖΙΡΡΘυοΥ 094 τάξιν] τάσιν Μαθργδνθ 09 καί τοί 
Π μόχϑου τοῦδέ γ᾽ ἐκλύει ποδῶν Ἠατύαππρ 090 ἀε]οὺ 6661] 6917 πόλλ᾽ 

Ι 
. 

᾿ 

᾿ἐξέπλησά σ᾽ εἰσιδεῖν χρήξων, ἄναξ Ἠδτύαμῃρ | ἐπῆλϑον]) ἐλείφϑην Μιυ5- 
δτᾶγο, ἀπήντλουν ἀπομγτηι8, ἐμόχϑησ᾽ (88], ἐπλήρουν δοοθμπμθ 698 πέριξ 
δὲ Καδμείων] πόλεως δὲ Καδμείας ΒΙαγάος 6099 φυλακάς τ΄ ἔπληϑον 

'Βατροϑ, φύλακος τ΄ ἐπήδων ΠοΙτηβορίῃ | σὸν δέμας] σ᾽ εἰσιδεῖν ΒΊΔγ 685 

100 καὶ μήν σ᾽ ἔχρῃξον εἰσιδεῖν κἀγώ, Κρέον ἨογνοΥάΘη 102 ὡς] 
᾿ ἃς οἰἴπι οοπίοίθ θαι | συνῆκα Βδιιομοπϑύθιη. Τ08 μείξον᾽ ἴῃ ΠἰΌτο τθο.] 
ἢ ϑέμις Νδυοῖ,, εἰς Θήβας ΟἸ᾽τη ΘΟμΙοΙΘΌδιη, ἢ πάρος Εδομύ, ἡ ϑνητὸν 
ΚΙΏΚΘΟΙ 104 κήδει, γ᾽ Μύβρτανθ | πεποιϑέναι, ΑἸάϊπη8 106 ἃ δ᾽ ἐν 
᾿ ποσὶν ΒΙαγ 68 

110 πύργοισι] πυχνοῖσι ἈΘΙ5ΚΘ [ πολλοῖσι Καδμείων πόλεως ΒΙαγα68Β 
γούβιση αἀοἰοὺ ΠΙπαοΥῦ ααἱ 1711 ᾿“ργείους πόλιν τϑαυϊτιῦ [ ροϑὺ 710 νϑὺ- 
βπη Εὐθ00115 (αἰνιγματῶδες τοὗπος" ἀλλ᾽ ἁπλῶς φράσον) ΘΧοΙα͵5586. 585- 
᾿Ῥίοαῦαν ΕὙιύζβοθ 1710 5αᾳ. βάλλειν πέριξ πύργοισιν ᾿Αργείων στρατόν 
᾿ (οοὐθυῖβ 4616 015) οἱτὰ Ἠδγύαπρ,, ἐπάγειν πέριξ πύργοισιν ᾿Δργείους στρα- 
᾿ τόν (οοθυ!5 4616 015) σορϑίθυ, μέλλειν πέριξ πύργοισιν ᾿Δργείων στρατὸν -- 
(οϑέθυῖβ ἀ6]6 018) Εδομύ, μέλλειν ἐπᾷάξειν αὐτίκ᾽ ᾿Δάργείων στρατόν (οοίθΥ15 
6] 615) Εἰ. αα. ϑομτηϊαὺ, μέλλειν πέριξ πύργοισι προσβαλεῖν στρατόν 
[ὅπλοις ἑλίξειν αὐτίχ᾽ ᾿Αργείους πόλιν] ΘΟΠΙΟΙΘ απ  νούβα 1710 ἀο]θίο 
᾿ ὅπλοις ἑλίξειν αὐτίκ᾽ ἄστυ τὸν στρατόν ΘΟΠΘΏΚΙ, πύργους ἑλίξειν αὐτίκ᾽ 
᾿᾿Δργείων στρατόν Ἠογνοτάθῃ, μέλλειν ἑλίξειν ἀμφὶ πύργοισιν στρατόν 
᾿ Βυδά ται 116. 111 ὅπλοις 8᾽ Ν]οκοηθοτῦ | ὅπλ᾽ ἐξελίξειν ΝὍθοκ, ὅπλοις 
, χυχλώσειν νΕ] ὕπλοισι. φράξειν ΒΙαγ 65 712 ἐξακτέον Ε΄. αα. ΘΟμ τα αὐ | 
.γ ἄρ᾽ ατούαβ 718 χρῆν ''΄ 714 μαχουμένοις ῬοΥδοῆΠ 716 κεί- 
ψοὺυς τοῖσδε τοῖς λόγοις ϑρασεῖς ΠιΘΙ5Κ6 | ἐν λόγοις Νᾶυοκ 111 πάρα] 
πάρος Μυβρτανθ 1719 τοῦτο πολλοῦ ᾽στὶν χρόνου ΒΙδγ(65 

120 Οτθομῦ! οοπύϊπυδῦ ΠΘΙ5Κθ [ καϑείρξω ΒΙαγᾶθ5Β Τ21 ἐστὶ κἀν 
ἱ εὐβουλίᾳ Ῥίδγβοι | εὐβουλίᾳ γ68] εὐβουλίας ϑομοομῃθ 728 ἅπαξ] πάντας 
᾿γ6] δεινὸν (μέγαν) ΒΙαγάθα. 724 ἦ.. προσβάλωμεν ΒΙαγάθ5Β. 72 σω- 
᾿ Δήσῃ] σῶς ἥξεις ὙΔΙΟΚΘΉΘΟΥ 120 ΚΡ. ἴσον... νύξ. ΕἼΤ. τοῖς γε Βοίμθ 
127] ἣν δυστυχῇς δέ, δεινὸν Ε΄. αα. Κ'ομπιαῦ 128 δορί Τ΄. αυ. 
᾿ Βοϊποῖαι 129 νικήσεις δὲ σύ; Ο. ΒύβοΠ6 
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782 ᾿Φργείου στρατοῦ ΠοΘΥΙΠΔΉΠ 1853 ἔρκει πέφρακται. . ἁρμάτων 
Ἐς αὐ. Βομιηϊαῦ [| κάρτ᾽ εὖ πέφρακται Ἠογνογᾶθη, καλῶς πέφραχται, 
Νδιοῖς [ πέφαρκται Ὀϊπάο 786 γίγνεται σωτήριος Ναυοῖς 1381 ὡς] 
οὺς ἩοΙΒΚ6 789.,,[ογύαββο ἐούμτῃ μϑιηϑυϊομίαμ λόχων ἀνάσσειν ΘΥΥΟΥΘ μὰς. 
γουγαούσῃ 6 ν. 742.“ ΚΙΡΟΒ ΠΟΥ͂ [ ἑπτὰ] χἀπτὰ Μοίηοκο, εὖ τε Βογηδγααϊκίβ. 

140 ἀπορία γὰρ αὖ μ᾽ ἔχει Ἐϊ. αὐ. οβιηηταΐ, ὑχορία γάρ, εἰ μενῶ 
Βαγ16, ἀπορία γὰρ οὖν μ᾽ ἔχει ΒΙαγ 65 141 ἔπτ᾽ ἄνδρας ἀντίτασσε 
καὶ σὺ πρὸς πύλαις 1᾽. απ. δομτηϊαύ, ἔπτ᾽ ἄνδρας ἀντιϑὲς σὺ πρὸς πύ- 
λαις ἴσους ΒΙαγαθ65 αὐτὸς ἀγούϊα8β 742 856. ἀο]οὺ ὕζυγα!πα 745 καὶ] 
σοὶ ὑφ] ηδ 147 οὐδὲν γὰρ ἕτερον ϑατέρου λελειμμένον Νιοκ, ἀμ-᾿ 
φότερ᾽" ἕν ἀπολειφϑὲν γὰρ οὐδὲν ϑατέρου οομϊοίοΡατι [ ἀποληφϑὲν 
Β8116 [| οὔτι ϑάτερον Βοίῃθ 148 (ἐλθὼν δ᾽ ἑπτὰ πύργων ἐν κύκλῳ. 
Ἠδτύαηρ,, ἐλϑὼν ἑπτὰ πύργων εἰσβολὴν ϑΟΠΟΘΠΘ), ἑπτάπυργον ἀνὰ πόλιν 
μολὼν ΟἸΪπι ΘΟΠΙΟΙΘΌδΙη ναγθίδβ ΠΡτγογατη οτΐα θϑῦ γϑυβι τηϑη 60 ΔὉ 
4.115 ΔΙΙΘΥ Βαρρ]θῦο, π6 ἐς πόλυν αὐάθη) βᾶπδ νἹ 671 ροβδαηθ ΚΙΤΌΠ- 
ΠΟΙ͂] πόλιν] κύκλον Μυβρτανθ 

151 νέμειν δ᾽ ἕκαστον Νὅθοῖκ [ νϑύβυιη ἀοὶοῦ Ῥυγροϊα ααἱὶ 782 
Ῥοβὺ 758 οο]]οοοῦ τῦ8---τὅ06 ἀο]οῦ Ῥα]ου, τὅ8---τδ (ἀο]οἴο νϑύϑὰ 766) 
Ἰοθο νϑύϑασιῃ 7174-- 78 ροπιῦ ΥΥ ΔΙΌ6Υ τῦ4 εἴ μοι γένοιτ᾽ ΝἈΙΟΚΘΗΒΘΓ 
δ ξυσταϑέντι ΑὌΥΘΒΟΙ | ἑλεῖν] ϑένειν ῬΊΘΥΒΟΙ τῦ06 (πορϑήσει 

νεμῶν Μυβρτανθ) πὸϊ γάμου Δ ΔΙΟΚΘΏΘΔΟΥ τ89---Τ02 νοῦρϑ τὴν 
δόσιν... ἀξίως νιν ἀο]οῦ ΞοΟΒυΙηΘ ΟΠ ΘΥ 

701 μητέρος ἀδελφὸς Νϑῦοκ 1606 ἕν δ᾽ ἡμὶν ψΑ]ΟΚοηθοσ, ἕν δ΄ 
ἧμιν οἸἴτη Ναῦοῖκ | ,,11οὰἹὺ οὐΐατα ἕν δ᾽ ἀργὸν ἡμῖν ἐστιν ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ | ἕν 
δ᾽ ἀργόν ἐστιν, εἰ ϑεοῦ τι ϑέσφατον Ναῦοκ 108 τόδ᾽ ἐχκπυϑέσϑαι 
τοῦδ᾽ ὙΥΑἸΐοΥ 109 ὄντ᾽ ἐπώνυμον ΒΙαγάθΒ [| σϑύϑυτη αθ]θῦ ΖΙΡΡϑυου 

110 λαβόντα] ἄξοντα ΝΔΙΟΚΟΠΔΟΥ (τη! ] θη ἄγοντα) 114 τοῦτ᾽ 
ὑϑοιῖθ Ἠθυτηϑηῃ 1τ8 αἀο]οῦ Κιγομῃοῖ 

181 ὁρμῶμεν ἴῃ 1115 γθθ. {186 οὐκ] κοὐκ Βαίον, οὐδ᾽ Ἡθαΐία ! 
ὥραις] αὔραις νἈ]ΟΚΚΘΉΒΕΥ 188 μέλπεις ΒΙαγ 65 189 σύ γ᾽ ὅπλο- 
φόρων ΝΜ. ϑογῆεν!θ, τὸν ὁπλοφόρον ΟἸἸτη ΟΟΠΙΟΙΘΌΘΙΩ, σύ γ᾽ ὁπλοφόρος 
Οοητδάῦ [ σὺν ὁπλοφόρῳ στρατῷ ϑΟΠΟΘΠΘ 7189 5α. ὁπλοφόρῳ... ἄσματι 
Βδάπδιι, ὁπλοϑρόῳ... ἅλματι ϑἴα!], ὁπλοφόρῳ... ἅλματι ϑ'ομοηκὶ, ὅπλο- 
φόρῳ... λήματι (εὐ Θήβας) ϑομπνγοταῦ 

790 αἵματι) ἄλμασι ΤιΘαΐδβοι, τείχεσι, γ6] ἄστεϊ ΒΙαγ 65 192 οὐδ᾽ 
ὑπόϑυρσα μανεὶς... δινεύεις, ἀλλ᾽ ΒοΙ5κ6, οὐ πόδα ϑυρσομανῆ... δινεύεις,, 
ἀλλ᾽ Μύυϑρτδνθ | οὐ πόδα ϑυρσομανῇ νεβρίδων μέτα δινεύεις, ἐν δ᾽ Ηδτ- 
ὕπηρ, οὐ δόρυ ϑυρσομανὲς νεβοίδων μέτα δινεῖς ΚοΟΙ, οὐδ᾽ ὑπὸ ϑυρσο- 
μανεῖ νεβρίδων εὐάσματι (6 βαλχχϑεύματι) δινεῖς θοπίοἰθραπι, οὐδ᾽ ὑπὸ 
ϑυρσομανεῖς νεβρίδων μετὰ, δινεῖς δ᾽ Ῥαΐθγ | οὐδ᾽ ὑπόϑυρσος ἀνεὶς ν6}] 
οὐδ᾽ ὑπὸ ϑύρσου ἀνεὶς Οοπγαάύ, κοὐ χερὶ ϑυρσομανεῖ ν6] κοὺ ποδὶ ϑυρ- 
σομανεῖ ΒΙαγάθ5 | δίνᾳ Ἡαρδαννα “5 109 54. οὐδ᾽ ὑπὸ ϑυρσομανῆ νεβρίδ᾽ 
εἵματα δινεῖς, ἄρμα σὺ καὶ ψαλίοις .. πώλων Ξε, οὐδ᾽ .. μέτα πομπεῖ, 
ἀλλὰ σὺν ἅρματι καὶ ψαλίῳ τετραβάμοσι δινεῖς ϑοινγογαῦ 192 566. 
οὐδ᾽ ὑπὸ Θυρσομανεῖ... δινεύεις, ἀλλ᾽... ᾿Ισμηνοῦ ἐπὶ χεύμασι ϑομοθπθ 

198 ἄρματι Βεάπδιη [| μώνυχας ἵππους ΒΙαγα65 198 54. ἅρμασι 
κἀψαλίων τετραβάμοσι μωνυχοπώλων ᾿Ισμηνοῦ γ᾽ ἐπὶ ΝΥ οϊᾶσθῃ 7945. 
᾿Ισμηνοῦ γ᾽ θείῃ, ᾿Ισμηνοῦ δ᾽ Ο66] | ̓ Αργείοις ἐπιπνεύσας)] κοσμήσας 
κατάχαλκον (ὁΧ ν. 197) Ἠδταπρ',, ᾿“ργείους ἐνόπλους εἰς (ἀρ]οῖο ἔνο- 
πλον 1906) ϑύαμ!, νϑουῦῳ ἀρ]οὺ ΒΟΠ ΘΗ ΚΙ Ι ἐπιλάμψας Μαβργανθ 794 866. ᾿ 
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ἱππείαισι ϑοάξεις κοσμήσας ϑιασώταν Σπαρτῶν γέννας ἀσπιδοφέρμονα 
χάλκεον εὔοπλον ἀντίπαλον κατὰ λάινα τείχεα (ΟἸΩἾ5515 νο 18 χαλκῷ 
κοσμήσας) Ἠθηηᾶπη, ἱππείαισι ϑοάξεις, κοσμήσας ἐπὶ χαλκέᾳ Σπαρτῶν 
γέννᾳ ϑίασον ἀσπιδοφέρμον᾽ ἐνόπλιον .. τείχεα ϑομοθπο, ἱππείαισι. .. 

ργείους ἐπιπέμψας (γ6] ἐπιφάνας) Σπαρτῶν γέννᾳ ϑίασον ἀσπιδοφέρ- 
ονα χαλχοκορυστὴν ἀντίπαλον... Θήβας ϑομμποταῦ τϑῦ γέννᾳ Σπαρ- 
ὧν ῬΟΥΒΟΙ 196 κἀσπιδοφέρμονα Ἀ6Ι5Κ6 | εὔοπλον 'ΤΎΪΟΙΙΉ1π5, ἔξοπλον 
ΜυβρυαΥο 191 νοῦῦῷ χαλκῷ κοσμήσας ἀθ]ονῦ οογγθοῦου. οοα 1015 ΚΙη- 
ΟἿΔΗΙ 1. 6. ΤΥΎΙΟΙΙηυ5, (χαλκοκομήσας Οδηΐοη), χαλκῶ . ὧὦν κοσμήσας 
ῬΠΟΉ]ΟΥ 198 ἦ ἀο]οὺ [881] 199 πήματα γᾶς βασιλεῦσιν ἀο]οὺ 
ΝδῦοΚ | γᾷ βασιλεῦσί τε ΚΙΤΟΠΠΟΙ͂ 

β 800 Παβδακίδαισιν Οδπίον, Μαβδακίδαισιν {τοῖς ϑ΄οΒοθηβ [πολυ- 
μόχϑοις “αβδακίδαισιν ΒγΆΠΟΚ | Ἐπ β ϑόνα ΡΙοΥΒ [ {μήσατο Μαβδα- 
ἰδαις πολυμόχϑοις Νιοῖκ, αὶ οἷα γοῦθᾶ “αβδακίδαις πολυμόχϑοις 

᾿ἀοΙοθαῦ 801 (πετανῶν δἰ Εἰτοὴ, ἐλατῶν ΚοοΙς 806 υἱαθηύαν [1556 
41 Ἰαρογθηὺ οὐρείας““ ΕἸΤΟΒΠΟΙ ] πένϑεα γαίας] τάνδ᾽ ἐς γαῖαν Β]αν 4685 

808 Καδμογενῆ (Θήβας) ἤβῖβθῖθ, Καδμογενὴῆ φμελέαν» ΠδθΟΠΘη- 
᾿βἰθιῃ [ τετραβάμοσιν ἐν χηλαῖσι, οοἁ. Ἐπ: (ΤὙΤΟ]11..5), τετραβάμοσι 
χαλαῖς ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ 

810 γένναν. τὰν δ᾽ ῬΑΙΥ 811 ἐπέπεμπεν ν6] ἐπέπεμψεν Βαϊῥϊον | 
ἔρις ἀο]οὺ Βουμδγαθϑκὶβ 818 δώμασιν Οἰδιπόδα πάλιν δ] | πόλιν 
(αὖϑις» Βομπογαύ 814 καλόν] φίλον ΔΙΟΚΘΠΔΟΥ [ ροϑῦ ἔφυ καλόν 
Ν (ΞΞ χαλκῷ κοσμήσας 191) πὐαύαϊῦ ΚιγομΠΟΗ 814 566. οὐ γὰρ. 
χαλὸν {ἁμῖν οὐδ᾽ (οὖν καὶ γέννημα τὸ μὴ νόμιμόν {ποτε ματρὶ 
λόχευμα, μίασμα πατρὸς δὲ συναίμονος εἰς λέχος ἐλϑόν ϑ'ί4 8} 810 ροϑὺ 
γψόμιμοι διἀα1ὺ τοι ΤΥΪΟΙ]1ὰ5, ποτε αὐτοῦ! ὅ1δ 566. οΟἸτη οὐδ᾽ οἱ μὴ 
νόμιμόν ποτε παῖδες ὃ ματρὶ λόχευμα, μιάσματα πατρὸς κτὲ., ροβέθα οὐδ᾽ 
οἱ μὴ νόμιμόν ποτε ματέρι. παῖδε λόχευμα, μιάσματα πατρός, ἥτε σύναι- 
μὸν λέχος ἦλϑεν Ἠθητηδηπ, οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμον παῖδες ματρί ποϑ᾽ ἁγνὸν 
λόχευμα, μίασμα δὲ πατρός, ἧς τε σύναιμον λέχος ἦλϑεν 6668], οὐδ᾽ οἱ 
'μὴ νόμιμον μὲν παῖδες ματρὶ λόχευμα, μίασμα δὲ πατρός ἡ δὲ σύναι- 
μον λέχος ἦλϑεν Ἠαυδαμρ', οὐδ᾽ οἱ μὴ νομίμοις (ἁρότοις ποτὲ ματρὶ 
Δόχευμα, μίασμα δὲ πατρός" ἡ δὲ συναίμων εἰς λέχος ἦλϑεν ϑομορπθ, 
οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμον συ - οὖ ματρὶ λόχευμα, μίασμα, πατρὸς δὲ σης 
ἱμονος εἰς λέχος ἦλϑον ΚιτοΒΠο , οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμοί ποτε ματέρι κοινο- 
λόχευτα μιάσματα πατρὸς σύννομον εἰς λέχος ἦλθον Ἡοιτηβοθίμῃ, οὐδ᾽ 
εὐώδινον παῖδες ματρὶ λόχευμα, μίασμα δὲ πατρὸς ὁμαίμονος ἤχθον 
ἽΝΔΙΟΚ, οὐδ᾽ οἱ παῖδες μὴ νόμιμοι. νόμιμόν ποτε ματρὶ λόχευμα, μίασμα 
'πατρὸς συναίμονος εἰς λέχος ἐλϑόν ϑομνοταῦ, οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμοί ποτε 
ματέρι παῖδε λόχευμα, μίασμα συναίμονος οἵδε πατρὸς λέχος ἦλϑον Βαοῃ- 
οὐχ, οὐδ᾽ οἱ μὴν οἴμοι παῖδες, ματρὶ λόχευμα μιάσματος. οὐδὲ σύναι- 
μον ὃς εἰς λέχος ἦλϑεν, {πατροφόνος πολυπενϑής» Νὴ οἰάροῃ, οὐδ᾽ εὐώ- 
δὲν (ν6] εὐώνυμον) ἐκ παιδὸς ματρὶ λόχευμα, μίασμα δὲ τῆσδε συναίμονος 
ἐς λέχος ἦλϑεν οἸίπη οοποίθ θαι, οὐδ᾽ οὐ μὴ νόμιμόν ποτε παῖδες ἢ 
᾿ματρὶ λόχευμα μίασμα πατρὸς δὲ συναίμονος ἐκ λέχος ἦλϑον ΒεοΙΠδΥ- 
αδ 15 816 ματρὶ νόσημα ΟδιηροΥ | μίασμά τε οοά. ΚΙΩΡῚΙ, μίασμα δὲ 
ἘΧ 5680]. μίασμα δὲ τοῦ πατρός 81] 811 ἡ δὲ σύναιμον λέχος ἦλϑον 
(ΒγαποΚ, σύναιμον ὃς ἐς λέχος ἦλϑεν ῬΆΙΟΥ 818 τίκχτεις, ὦ γᾶ, τίχτεις 
ποτέ Μαιδηα, ἔτεκες ἔτεχες ὦ γᾶ ποτε Ἠδιαθ] Ό6οΙκ 819 βάρβαρος 
ὡς ἀχκοᾷ γ᾽ ἘῊ ἘΒ ΝΕ τον 
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820 ἀποθηρότροφον ΚΙνΟΠΠΟΗ͂ [ ϑηροφόνου ῬαϊΟΥ 8521 Θήβας 
ψΑ]οΚοπδον, Θήβᾳ ὈΙπάοΥ ! κάλλιστον ὄνειαρ ἘΠ οΙΒΚὸ 52ῦ (τῶν) δι- 
δύμων Ηθιτηδηῃ μέσον] βαϑὺν ΒΙαγἀ68 820 βᾳ. ἂμ πεδίον πρόπαρ 
᾿Ισμηνοῦ τ᾽ ἀρδεύει (1668], ἂμ πεδίον πρόπαρ ᾿Ισμηνοῦ, ἀο]οῖο καταδεύει, 
Ηατγύυηρ 827 ἘΝ ΡᾺ ΗΠ. προι) [ καταδεύει] κατὰ δίνας (οὖ ἀπηΐθᾶ 
ἀμπεδίον) ϑῬοῆοθπθ 

881 5αᾳ. ἐπ᾿ ἀχμᾶς ἕστακ᾽ Β]αγάθ65 832 Γάρεος Ῥογβοι (,, Δοροθαΐ 
Ἄρεως“ ὨΙπαοΥ), ἀρετᾶς Βοίπθ 880 (πεδίον ἴχνος ϑεῖσ᾽ ϑοα]]ρσοΥὴ 

841 εἴπ᾽ ἐμοί Βτυμοῖκ 842 ἄστεως] ἐστί πως ἘδΙΒκθο, ἐστι τῶν 
Νϑποῖ, ἐς στέγας Ἐ΄, ατι. Βομχηϊαὺ 8438 ὥς τ᾽ ἐμὸν 1ῃ 101Ὸ τθο., απᾶθ᾿ 
ὥς γ᾽ ἐμὸν Ν]ΟΚΘΉΘΟΥ 84 πελᾷς οἸτη Ναυοῖς, πρέπει ΒΙαγᾶδξ | 
φίλη στάσις ιοαίτηπθ1]6Υ 84 54. φίλοισιν εἶ ἐδ ΑἾΨΆ (οἸ τη ἐνορμί- 
σαι) Νδαοῖς, φίλοισιν ὧν ἐκφόρτισαι (γ6] ἐξέρμασαι) οἸΐτη ΘοπἸ οἰ Θ"δτη 
846 ἐξωρμίσω Βάγηθ5, ἐξώρμισας Βαίϊον, ἐφώρμισας ϑ'οΠΘΏ ΚΙ, ἐνώρμισας 
ΚΊηΪΚ6Ι, ἐσώρμισας ἘΠ. ϑομνγατζ 847 ἐκβᾶσ᾽ ἀπήνης (ν6] ἐκβὰς ἀπήνης 
πούς γε) νΑΙΟΚΘΏΔΟΥ, ὡς πεῖσμα ναὸς γ6] καὶ πεῖσμ᾽ ἀνῆψαι Ῥβυρῖε, 
ὡς παῖς ἀπήνης ΔΠΟΙγΙΏιΒ, πταίσασ᾽ ἀπήνη 6.66] [| ὡς ποὺς ἀφηβηκώς 
γε Βυγρθβ, ὡς ποὺς ἀπειρηχώς γε Ε΄. ἅτ. Β'ομτηϊαύ | παῖς τιϑήνης ῬΙΊΘΥΒΟΠ, 
πᾶσ᾽ ἄκανθα Μυβργᾶνθ, παῖς ἄνηβος 24 6005, παῖς ἀπήνην ΠοθαοΥ]οίπ, 
παῖς ταπεινὸς (γ6] ταπεινὴ) Ηδυϊθαηρ', πᾶς ἀπεῖπε ϑοβοθῃθ, οὖν ἀπήνῃ 
ΞΟΠΘΏΚΙ, παῖς ἀβληχρὸς ᾿ιαπομοπβίθιη, πᾶς τε πηρὸς ᾿ν. ΚῦρΚΘ, γραῖ᾽ 
ἄκανϑα ΚοοΙς, παῖς ἀπήνης ΤΏΘΙ].γ411, στᾶσ᾽ ἀπήνη Βουπδαταάδκὶβ | ὡς 
πᾶς, ἀπήνης ὥστε, πρεσβύτης ὉπομγΙηῖ5, ὡς παῖς γὰρ ἀπτὴν ποὺς ὁ 
πρεσβύτου Ἠθηνογάθῃ, ὡς πᾶς ἀπειρηκώς γε πρεσβύτης ν6] ὡς πιστὰ 
κνήμη πούς τε (γ76] ὡς πᾶν τὸ σῶμα πούς τε γ6] ὡς γραῖα χείρ τε πούς 
τε ν6] ὡς πᾶσ᾽ ἀνάγκη" ποὺς δὲ ν6] ὡς πᾶσα χείρ τε πούς τε) πρεσβύ- 
του ΒΙαγᾶθα [ πούς γε, 8417 5ᾳ. ΤΊτΘβΙδ6. ἐπ θαθηβ, Οομητνδαῦ 8417 56. 
ἀο]οὺ Πιπάουῦ. 849 μ᾽ ἐκάλεις ὙΔΙΟΚΟΠΘΟΥ | σπεύδων Νάῦοκ 

860 οἴτῳ λελήμμεϑ᾽ ν6}] σοῦ τοι κπεχρήμεϑ᾽ Ε΄. απ. ϑ'ομτηϊαξ 
801 ἄϑροισον, ἐκβαλὼν ὁδοῦ κόπον ΠΘΙ5Κ6 | αἶπος] ἄχϑος Νιαιπομθηβίθιῃ, 
ἶπος 9]. Ἐϊαβύας. ρ. 381, 19 Εὐριπίδης δὲ ἅπος οὐδετέρως τὸν κάματον 

ἔφη οὖ Ηδβυοῃ. εἶπος᾽ πᾶν βάρος Ἠεϊπηβορίῃ | αὖ, τόσῃ καμὼν ὁδῶ 
᾿', απ. βομβιμιαύ, κόπον ἵν᾽ ἐκχβάλῃς ὁδοῦ ν6}] ἄχϑος ἐκβάλλων (ν6] ἐχβα- 
λῶν) ὁδοῦ ΒΙαγάδβ 862 γοῦν] γῆς ἴῃ τϑο. Π10γ15, τῆς ΕΠΤΉΒΙΘΥ, γοῦν᾽ 
ῬοΥβοη (6]. 5610]. ἐχλέλυμαι τὰ γόνατα τῷ κόπῳ), γόνατ᾽ Μαϊϊδ6, νῦν 
Ῥαϊθυ, κῶλ᾽ ΒΙαγαθΒ 888 εἰσκομισϑεὶς ἨθΥοτάθη 806 χαρπὸν δὲ 
χρυσοῦν Β'. απ. Θομτηϊαὺ 

806 ἐπέσχον] ἐσίγων ν6] ἔκρυπτον ν6] ἔκρυφ᾽ ἄν ΒΙαγάᾶθβ 
808 ᾽τέκνωσε ΒΒΙΉΘΒ 8609 ἀο]οὺ Ῥα]ου ν 

870 [οτὺ. αἱματῶπες 8171 ροϑὺ 869 οο]]οοδῦ, βου θθη5 κἀπόδειξιν, 
870 αἱ δ᾽, 812 ἃς, δδΙΟΚοπδου, ροβὺ 878 ἰχδμβρομῖῦ συγ] 1η8, 
812 χρόνῳ] λόγῳ Ἠδνύαηρ; 818 ἅ᾽ γὼ -- τί δ᾽ οὐ δρῶν Μαύθμῖδθ Ι 
τίν᾽ οὐ δρῶν Ῥοιβοπ, τί τοι δρῶν Ηοττπαππ [ ἁγὼ ᾿πιτιμῶν ποῖά τ᾽ 
οὐ 666] 

881 πολλοὶ νεκροὶ δὲ ΒΙαγάθδ 882 ἀο]οῦ Ναυαθ 888 διδοῦσι 
Νοά611, ϑήσουσι. Β]αγ 65 886 ἴαμα μὲν γὰρ πρῶτον ἦν Ηροἰμβοοίμ,, 
ἐχεῖνο μὲν γὰρ ἦν ἄκος Νεποῖς, ἐκεῖνο μόνον ἀρωγὸν ἦν Ἐ'. τι. ϑομιαϊάΐ, 
ἐκεῖνο μὲν γὰρ λῷστον ἦν Ἠοτσποτάθη , 

592 σύχην πενλημένοις ΒΙαγ 68 890 ἧ χρή γὉ]ΟΚθηδοΥ 
898 πολισταῖς Μιιβρτᾶνθ, πολίτης Βοίπο | πολίταις, εἴπ᾽ ἐμοὶ (νθ6] ἐκ 



ΑἈΡΡΕΈΝΌΙΧ 9}: 

πόνου νΕ] τῆς πόλεως γεὶ σ᾽ ἄντοιμαι) σωτηρίαν Ἐ᾿. απ. Θομτηϊαῦ 899 σὺ 
νῦν τοι κοὐχὶ Ἐ΄. αα. Βομιηϊαί, σὺ νῦν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ΒΙαγάᾶθβ 

902 μ᾽ ἔχειν Τιδη ηρ' 900 μακράν γ᾽ ἄπεστι, πλησίον δέ που 
ὙΔΙΟΚΘΉΒΘΥ 908 ἐμὸς πέφυκε παῖς" ἃ Ν᾽ Δ]ΟΙςΘΠΒΟΥ 

911 ὁδόν] λόγον Ἐ᾿. απ. δομτϊαῦ ροβὺ 918 1ηβϑυῦ νϑύβατη τί φής: ἐμὸν 
παῖδ᾽ ἕνεκα γῆς σφάξαι ϑέλεις: (ν. Βαρτο δα ν. 918) Η. [.. Τα 914 σὸν 
παῖδ᾽ ἔχεις δὴ τὴν τύχην αὐτὸς καλῶν Η. Ηϊγ26] [ ππιπο νϑύβαση δηΐθ 911 
οΟΙ]οοαὺ 5160: τὸν παῖδ᾽ --- ἐπεὶ γὰρ τὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς --- ἄκουξ 
δή νυν ϑεσφάτων ἐμῶν ὁδόν --- σφάξαι χτὲ. ὕὔβοπον | σὺν τῷδ᾽, ἐπειδὴ, 
ΒοΟ γϑῦϑιι ϑηΐθ 918 ἐγδηϑροβῖίο, ἘΠ ῬεΙηΖ 916 ἅπερ πέπηγε ᾿ἼΔΙΟΚΘ. 
ΒΟΥ, ἅπερ πέφαγκα ΠΘΙΒΚΘ, ἅπερ γ᾽ ἄφυχτα οἸτη Μεθ, ἅπερ πέ- 
φυκα 666], ἅπερ πέπρωται. ἈδποΠοηβύθιη, ἅπερ ξυνῆκας ἨΟΙΖΗΘΥ, ἅπερ 
᾿δέδοχται ΒΙαγ 65 [ ἅπερ πέφυκχ᾽ ἔτ᾽ ἄλυτα Μαδρτανο | ἅπερ πέφυκ᾽, ἔγωγε: 
(γ61] πέφυκε, ταῦτα ἡ κἀνάγκη Ἠδιτηδηῃ, ἅπερ (ν6] ἃ καὶ) πέφυκ᾽ οὐ 
τλητὰ κἀνάγκη ὕὔβομου | ἅπερ πέφυκε Ἰρηδει Ἠριτηβοθίμ, [ἄρης κελεύει, 
ταῦτα ῬΟ]]6, ἅπερ πέφυκ᾽ ἄφυκχτα Ἠρογνογάθῃ, ἅπερ πέφυκ᾽ ἀρωγά 
Ἑ. αι. ϑομτηϊαί, ἅπερ πέφυκε πιστά (γ6] πέφυκεν ἔτυμα) Ἡ. δϑίθαί- 
'ΤΠΠ16]]61, ΟἸΏΠ65 σὲ δρᾶν το] πα πθηὐθ85 

928 μὴ πρὸς Μεί1δ8 924 τί προσπίτνεις ἕδρας μ΄: ἄφυκτ᾽ 
ἔσται κακά ΒΙαγάθ5 | δυσφύλαχτα γῇ Ν᾿ δΙοίκομδον, δυσφύλαχτ᾽ ἐστίν ἩΘαλἢ 
(ἔσται τηϑνα] Βυτγρο8), δυσμάλαχτ᾽ αἰτῇ Μυδβργᾶνθ, δ. ἀρχκεῖς ῬΟΥΒΟΠ, 
δυσφύλαχτ᾽ “ἄτης τορυδιαὺ ΟΘ66]1, γγορομῖ Βεουμδυάδκὶβ, ὃ. αἴτει (ν6] 
αἴτοῦ) Βιτηρουῖαβ, δυσφύλακτ᾽ αἰεὶ ν6}] δυσφύλαχταά τοι Βοίμο | δυσφύ- 
λαλτ᾽ αἰτεῖ λαϑεῖν ἨΟΙΖΗΘΙ, δυσφύλακντα τοι (ν6] δὴ γν6] σοι) κακά νβϑ] 
'δυσφύλακχτ᾽ ἴσχεις κακά ΒΙΔγ 4685 

980 κεῖ ᾿ς (ΞΞ- καὶ εἰ ἐς) ἨἩογνογάθη [ χκεὶς ἀκμὴν Οζναπα | νϑῖ- 

βίη ἀ6]οὺ Ἠδυνθγάθῃ 9581 τόνδ᾽ ἐν ἄντροις ΒΙαγαθ65 938 5α. γῇ 
“Κάδμου χοὰς δοῦναι Νάυοκ 989 τήνδ᾽ ἤ δ Δ]ΟΚΘΏΘΟΥΙ 

941 ἐχπέφυκ᾽ ἄγος ϑΟΒΟΘηΘ 948 ἀο]οὺ (1661 947 ἀνημμέ- 
νος ΒΔ Υ16 

960 ϑήσει, τάλαιναν χεῖρ᾽ ἐν ὄμμασιν ΒΙαγ 65 | βαλών] λαβών 1)υ- 
'Ῥουί 961 κλεινὰς δὲ ῬΑ]ΘΥ οὔδ μέν γ᾽ Τιρπύϊηρ, γὰρ ΒΙαΥ 69 
960 πικρὸς] μῖσος (. ΒΆΒΟΠΘ 

9602 δῆλός ἐσϑ᾽ οὑμὸς λόγος ΒΙαγάθδβ 968 ἐγὼ μὲν ΜΔΙΟΚΘΠΘΘΥ 
᾿Π 96 βίος] φύσις ΒΙαγάθδβ [ νϑύβαχση αθ]θῦ, νϑῦβα 966 Ῥοϑὺ 9601 ροβιίο, 
Ὁ. Οοπναᾶλ 967-969 ἀο]οὺ Ἠουθσάθῃ 901 μή μ᾽ εὐλογείτω τέκνα 
τις χτείνοντ᾽ ἐμά Ἠδυβᾶθ, μή μ᾽ οὖν δοκείτω τἀμά τις Ἀτενεῖν τέχνα 
Ἐ, σα. Βομτηιαί, μή μ᾽ ββεαόδῃ τἀμά τις κτείνειν τέκνα ΒΙΑγ 68 Ι κτεί- 
νειν Νδῦοκ 969 θνήσκειν ἕτοιμος ἕτοιμός εἶμι Ραρουΐ 
ΠΟΤ] μάντεως ἴῃ Υ60. 1115 οΤὅ κἄν νιν ΝΑΙΟΚΘΠΘΟΥ ΟΥΤ ποῖ 

δὴ φύγω ᾽γώ; τίνα νο] ποῖ δὴ φύγω; πρὸς τίνα ν6] ποῖ δὴ φύγω; τίν᾽ 
ΜΗ ΒΙαγααδ5 | τίν᾽ ἐς ξένον 6166] 

980 περάσας φεῦγε; ΜῈ. ποῖ μὲ χρή, πάτερ: (ΟΥΩ18580 μολεῖν) 
ΒΟΠΟΘη6 988 τί δῆτα δῦμα ὙΑ]οΙκοηδον, τί δὴ τότ᾽ ἔρυμα ΟἸΟδΙ, τί 
δ᾽ εἶτα δῦμα:; Βουπδτάδκὶβ 984 πόμπιμος] ποίνιμος Μπβρτδνθ 
98 ἔγωγε πορίσω Νϊοκοπαοι (ἀθὈο δῦ ποριῶ), ἐγὼ πορίξζω Ἠθυνοτάθη 
[986 μολών] ἐγώ οἸῖτη οοπίοἰ 6 Ὅδ1η 981 ᾿Ιοκάστης ὁ 988. ΟἸΤτη 
ϑαβρδοξατη Βαροραὺ Νϑοκ 989 5Ξᾳ. προσηγορήρας εἶμι καὶ σώσω 
(σώσω ἴῃ τθο. 110 1185) βίον Ἠδτγύαπρ, ααἱ ΟἸτα νϑύϑαμῃ 989. 46] ραῦ, προσ- 
᾿ἡγορήσω, ἀο]οἐ15 νΟΥΌ15. εἶμι... χώρει, ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ 
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990 54. μὴ τὸ... ὡς εὖ ἀο]οῦ Νάσος 994“ δειλίᾳ ᾽νδίδωσι ΒΙαγᾶθε,), 
δίδωσιν" ἦ συγγνωστὰ Βγύποῖκς 994 54. (κε συγγνωστὰ μὲν... τοὐμὸν 
οὐχὶ ΜοΙΟΚθη δ 61) 9097 5ᾳ. ἀοΙοῦ Ἠρυνογάρῃ 9985 ὕπερ ϑανεῖν 

ΒΙαγ 65 999 αἰσχρὸν γὰρ εἰ μὲν Οτούϊα5. (ΟἿ. 5080]. λείπει τὸ εἶ’ 
εἰ οἱ μὲν κτὲ.), αἰσχρὸν γὰρ εἰ τῶν (ν6] εἴ γ᾽ οἱ) ΒΙαγᾷᾶθδ5 

1004 δειλὸς] δοῦλος ὩΠΟΠΥΠΊΠ8 1006. οὐ μὰ τὸν ἐν ἄστροις ' 
Πρ Ιθῖτθ, μὰ τὸν μετ᾽ ἄστρα ΟἸϊη ΘΟΠΙΟΙΘ θαι [ μετ΄ ἄστρων ϑεόν οἷ. 
5080]. τὸν Ἤλιόν φησι κχτὲ. Βατίμο]ὰ 1009 ἐξ ἄκρων ἐπάλξεων 
ΒυπηοΪς 

1010 μελαμφαῆῇῆ ΒΙαγαθ5 1018 ϑανάτῳ ἴῃ 110Υ15 τθο., ἑογί. βιό- 
του δῶρον οὐ σμικρὸν 1018 5αᾳ. ἀο]οῦ ῬΟ]]6 1014 νόσου γε τήνδ᾽ 
ἀπαλλάξων (ἀπαλλάξων οἡ ΤιοΘὐϊησ 1016 διέλϑοι] παράσχοι ΒΊΙαγᾷθβ 
1011 ἔλασσον ἂν οἸἴτη Νῶθοκ 

1028 μιξοπάρϑενον 1ῃι Υγ60. 110115, μιξοπαρϑένου Υ ΔΙΟΚΘΠΔΟΥ 102ὅ8α. 
ὠμόσιτος ΖΔιρκαίων χτὲ. ἩθΥΘγάΘη 1027 τόπων] πόρων ΒΙ]αγαθ85 

1034 ἰάλεμοί, τε Τιβραὐηρ 1038 ἄλλον ὠτότυξε Κιηρσ, ἄλλον ἔπο- 
τότυξε Βτυποῖς ] ἐπωττότυξε ὁΧχ Ἰ1ΌΥῚΒ γ60. ΔΙ ΟΚΘΠΆΘΥ 

1041 (ἀφανίσει᾽ Μυβθργανθ) 1048 ἐπιστολαῖσιν Β]Ϊαγάθ5Ξ 1040 ἄχη] 
ἄχϑος (οὐ 1022 πολύμοχϑος) ΝΔΙΟΚΘηδοΥ, ἄγος Εἰ. ὅτ. ϑομτηϊαΐ 

1000 δὲ] τε ΒΙαγα 65 1068 γᾶς] παῖς ΟδΙΏΡΘΥ 
1068 λιϑοβόλου Ν᾽ Δ᾽οκοηδον [ κατείργασαι ἴπ γ66. ΠΡγ85 1064 Καὃ- 

μείων ΒΙαν 68 100ὅ 5α. ὅϑεν ἐπέσυτ᾽ ἐπέσυτο τάνδε γᾶν ἀραῖσι δαι- 
μόνων ΙΚοοΙς 1066 ἁρπαγαῖσι] ἐκξέσασα ν6}] ἐκχυϑεῖσα ν6] ἀπολυϑεῖσα 
ΒΙαγ 68 1009 αο]οὺ ΖΊΡΡΘΥΘΙ τοὶϊοῦο νοοϑῦαϊο ὠή (ν6] νϑυύριβ ὠὴ 
μάλ᾽ αὖϑις) 

1010 χλεινὴ] κεδνὴ ΝΥ. Ἠθϑαϊδτη 1011 λήξεις, ἀδ]οο ν. 1010, 
π᾿. Βηθμη 1018 οὗ] οὐ Κίῃρ 101ὅ δηΐθ 1072 οο]οοαὺ 6166] 
1071 ξῇ, μὴ τρέσῃς, ὅδ᾽, ὥς ἘΠΙΏΒΙΘΥ [ τρέσῃς᾽ τορῶς σ᾽ ὍΟ66] | τρέσης᾽ 
τούτου ο᾽ ἀπαλλάσσω Ἠριτηδοοίῃ 

1084 μέλει καὶ τοῦδέ μοι λεύσσειν Ἠογτηδηῃ, (μέλει καὶ τοῦδέ μοι 
εἰ λεύσσει ἨαυγαηρῚ 1080 πῶς δ᾽ ἄρ᾽ Βτυποκ 

1090 5.4. πᾶῃο ῥῆσιν ᾿πορίθ 80 8δ΄Π!4τόὸ δαἀάαϊδατη 6586 ᾿πάτϊοαῦ 
ΝΕοΥ 1092 λαιμῶν] λαγόνων (166] 1094 πύλαις Βείξιου 109 

ἐφέδρους δ᾽ ατοίϊαβ, ἐφέδρους ὃ᾽ (οὐ 1096 ἔταξ᾽) ὙΔΙΟΚΘΉΒοΥ 
1101 δρόμῳ παρῆν (ν6] παρόντ᾽) ἐπ᾽ Βεπομροηβίθιη, δρόμῳ συνῆνεν 

ΟΒΘΩΚΙ, δρόμοισιν ἦλϑεν Οδβύθηβ, δρόμῳ ξυνῆλϑ᾽ εἰς ΒΙαγα65 
1104 Νηΐτταις (66] 

1110 (ἐχωρεῖτ᾽ εἰσπερῶν Ἐν. Ἠδαρ) 1112 ὑβριστίκ᾽ ΒΙαγ 65 
αηΐθ 1116 Ἰαδιπδπι (τὸν τῆς βοός ποτ᾽ ἴάργον ᾿Αργείας κύνα) 5ἰαὐαϊ 
Ηδυύαηρ, ρῬοβῦ πὶ νϑύβαιη Ηθυιμηδηη (τῆς ᾿Ινάχου κύν᾽ ᾿άργον ᾿Δργείας 
βοός ϑιρρ!Ιοῦ 1ᾶθηι, παρῆν δ᾽ ἀύπνου τοῦδε χυνὸς ὁρᾶν σαφῶς ΟἸοταημ)] 
στικτοῖς] πυκνοῖς Ἀ]ΟΚΘΏΔοΙ | στιχτοῖσιν 'ἄργον Βαγροβ | δεδορκότα]ὄ 
βοὸς κύνα ἨαοΙταβορίῃ | στικτὸν.. ὄμμασιν δεδορκόσι. ΒΙΊωγᾶθΒ 1110 τοῖς 
μὲν... ὄμμασι ῬΑΙΘΥ | ἀνατολαῖσιν ΒΙαγᾶθθ | ὄμματ᾽ ἦν ὙἈΙΟΚΘΠΒΟΥ 
1110 5. ἐπιτολαῖς δεδορκότα ἔχοντα, τὰ δ᾽ ἀγρυπνοῦντα δυνόντων μέτα 
Ἠοἰτηβοϑίῃ | ἐπιτολαῖς ἔχονθ᾽ ἅμα οἹῖπι οσοπϊοίοθαπι | ἐπιτολαῖσιν ἅμματι 
λέποντα Μυῃτο 1111 βλέποντα] κλείοντα ὥΘΙΑ]ΘΥ, οἴγοντα γν6] δεικ- 
νύντα (1661, φαίνοντα ϑομοθπθ | κρύπτοντα] πίπτοντα ΙΟΙΚΘΠΒΘΥ͂, 
μύοντα Ἠατίθηρ, ἀγρυπνοῦντα ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂, κρυπτόμενα Εἰ. Ῥούογβοῃ, κύπ- 
τοντὰ [{1η|κ6], κοιμῶντα Ἡ. τοι 
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1120 δέρος] δέρας ἴῃ τ60. ΠΠὈγ15, δέμας ΤιΘηὐησ 1 ἀσπίδος ἴῃ τθο. 
11 0115 1121 πεφρικὸς δεξιᾷ τὴν λαμπάδα 58} 1121 54. οἴπη α6- 

᾿Ἰοθαὺ Ηδυίαμρ' 1122 ἔφερεν ὥς, πρήσων Μυβργᾶνθ 1126 φόβειν 
᾿Υ̓6] ρούϊυ5 Φόβου αα. Ἡ. Ποβοποῦ, φοβῶν Βοιπανδκίβ, φόβον οοπϊοϊθ- 
Ὀδηι 1120 εὖ γ᾽ ὡς ΟἸθιητη 1120 5ᾳ. ἀοιοὺ Τυαξζιηθηη, ἀπτιπὶ 
1120 βαβροούπιη δεροὺ Ηδυύαηρ' 

1180. σιδηρονώτου 8 ̓ ΟΚΘΠδΘΥ 1188 αἃδ]οὺ γ8]ΟΚΘη86Υ 1184 
᾿ ἐν] ἐπὶ Ἡουνογάθῃ 1186 ἑκατοντεχίδνοις.. γραφαῖς γ6] ἑκατοντεχίδ- 
γῆς .. γραφῇ Βοίμε | ἀσπίδος πλήρη κύκλον, νοῖθᾷ 1186 δοΐθ 118 

τα ηϑροβῖδο, Ο, ΒΌΒΟΒΘ | ἐκπληροῦν 666] | ἐκπληρῶν, γραφὴν ΝἈ]ΟΚΘΏΒΟΙ | 
ΟΥΘΙΒΤη ΟΙἸηπὶ αο]οαῦ Ηδτυύαμηρ' 118ὅ--1187 ὕδρας .. βραχίοσιν ᾽49- 
γεῖον αὔχημ᾽, ἀσπίδ᾽ ἐκληροῦν γραφῇ ἑκατὸν ἐχίδναις (ἐχιδνῶν ἘΔ 116)" 
ἐκ δὲ τειχέων μέσων Θὐφαϊἑτημι6116 7 1187 ἄχρειον αὔχημ᾽ Νδποῖϊκς 
1188 γναϑμοῖς ΒΥΌΠΟΙς 

1144 ἔχλαγξε] ἐβόασε ΒΙαγάθ8 1141 ἱππῆς ὃ᾽ ἁρμάτων ἐπιστά- 
᾿ ται Ἠαγύπηρ᾽, Θὰ] ΟἸἸπὰ γΘΥΒΒ Βαβρθούαθ γα 

1180 τ᾽] δ᾽ ΒΙαγάθβ [ ἂν] αὖ ἘδΙ5Ικα 1161 ἐκνενευκότας Μαεικ- 
Ι Ἰαμά, ἐκπεπτωκότας Μϑάᾶν!ρ, ἐσπεπτωκπότας ᾿ν. Ἡδαρὺ 1108 ᾿“ρκὰς ὧν 
κἀργεῖος ΞΌΒΟΘΗΘ, ᾿“ρκὰς αὖ κἀργεῖος Νὥθοκ, ᾿ἀρκάς, ὃς κἀργεῖος ῬΟ]]6, 
ἀρχὰς ὦν, ᾿Δργεῖος δδ ἢ} 11δδὅ κατασκάψω ἴῃ 160. ὉτῸ0 118 γεῖσ᾽] 
᾿ἦφεὶς ΒΙαγα65| ἄπο] ἔπι Οδαῦοι 
, 1100 δ᾽] τ᾽ ΒΙαγαθ5 1101 βιὸν Κίηρ 1108 τάσδε γ᾽ εἶδεν 
ΒΙαγ 65 | εὐτειχεῖς ΒΘ 5Ἰκ6 

] 11τῦ μηδ᾽] οὐδ᾽ ΒΙεγάθδβ 1111 χἀπτερωμένος Ἠθιτηδπη, καὶ 
πυργώματα Ἡβριμηϑοθρίῃ 

1181 5αᾳ. ἐκτύπησε... πάντας ἀο]οὺ ΝθοΟΚκ 1188--1186 αἋ6]οὺ 
Νῶσοκ 1188 ἐσφενδονᾶτο νεκρὸς εἰς γῆν ἔμπυρος ΟἸθιητη | μέλη] βέλη, 

: 4ο]οο νϑύϑιι 1184, (1681, μέρη ΗδΙτηβοοῃ 1188 54. ἐσφενδονᾶτ᾽" ἐγνώ- 
ρισ᾽, ἀλλ᾽ ἰδὼν μόλις, κόμαι μὲν ὡς ἔλαμπον αἱμώδεις ὦ. γεϊάρεμῃ | 

᾿ ἀλλήλων, μεϑεὶς πνεῦμ᾽ εἰς Ὄλυμπον, σῶμα δ᾽ εἰς χϑονὸς πέδον Ἠδι- 
᾿ἕαῃρ; 1184 (σοβεῖ μὲν εἰς Ὄλυμπον, οἱμᾷ δ᾽ εἰς χϑόνα Β. Ὀπροιὴ | 
: κόμαι] πνοαὶ ΝΟΥ | Ὄλυμπον, αἱ δ᾽ ἅμ᾽ εἰς χϑόνα Μ. ϑογίενῦ 
᾿ 118 χεῖράς τε καὶ κῶλ᾽ ὡς κύχλωμ᾽ ᾿Ιξίονος, ἀ6]6 015 νοΥβῖθὰ5 1188 5α., 
ΟΒΟΏΘΗΚΙ 1189 ἡμῖν ΜΔ ]ΟΙΓΘΉΘΟΥ 

' 1190 ὄχοι υαθβογανθ 1191 ὁπλῖταί τ᾽ εἰς ϑολ! σον 1198 ἔϑνῃ- 
σὅκον] ἔϑρωσκον ΕἸ8}1}6 1194 τροχοί] ὄχοι Μαθρτανθ 1196 ἀο]ο. 
ῬΆ]ΟΥ 1198 ϑεῶ Τιουὐπρ 

1200 5αᾳ. ἀοΙοῦ ῬαᾷϊθὺῪ [1200 εἰ δ᾽ ἀναίνεσϑαι ϑεοὶ Θύααϊηηπθ,]6 1. 
1 ϑεοὶ] φίλοι ἨροΙμηβοθίῃ 1200 54. εἴ γ᾽ .. ἔχουσιν" εὐτυχὴς δ᾽ .. ἐγώ 
: 666], εἰ δικαίαν δ᾽ οἱ ϑεοὶ γνώμην ἔχουσιν (ν6] ἔχοιεν) οἰ ἴπα, Ροβίθᾶ ἣν 
, δ᾽ ἀμείνον᾽ οἱ ϑεοὶ γνώμην κρίνωσιν Ηδτίαπρ', οἷς ἀμείνον᾽ οἱ ϑεοὶ 
᾿ γνώμην ἔχουσιν" οὗ τύχης εἴην ἐγώ οἸΐτηα Νδυοϊς, εἰ δ᾽ ἀεὶ φίλοι ϑεοὶ 
ἱ πόλει μένοιεν, εὐτυχεῖς εἴημεν ἄν Ἐ΄. ααι. Βομταϊαῦ 1201 ἔχουσι δοῖεν, 
εὐτυχὴς ἐγώ ὙΥἸΠΟΪΚΟΙτηΔ ΠΗ, ἜΝ εἴην ἂν εὐτυχὴς ἐγώ Οοπτϑαῦ | εὐτυ- 
᾿ χὴς ἂν εἶν ἐγώ Ηθιτηδημ, εὐτυχὴς εἴην ἔτ᾽ ἄν Ναιοῖ,, εὐτυχήσετ᾽ οἶδ᾽ 
᾿ ἐγώ ΚΙγοΟΒΠΟΙ͂;, εὐπιϑὴς εἴην ἐγὼ ΒΙΑγ 68 
᾿ 1210 τοῦτ᾽ ἄλλ᾽ (ν6] ἔπος) ὕποπτον ΒΙαγάθβ εἶπας] ἴοτί. ἦλϑεν 
ν (εἴρπεν τηδναϊὺ βιααίταμ 6116) 1214 σκότου τὰ 1216 οὖκ ἄν 
(τι... κακόν Ῥογβοι | οὐκ ἂν ἐπιλέξαιμ᾽ Ἠουποτᾶθπ, οὐκ ἄλλ᾽ (ν6] ἀλλ᾽ 
[ οὐκ) ἂν εἴποιμ᾽ ΒΙαγᾷθθ | οὐκ ἂν λέγων λέξαιμ᾽ ἐπ’ ἀγαθοῖσιν κακά 
Πανὶ ρ᾽ 65, ῬΠοδηΐ5586. Ἷ 
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ΝϑαοΙς 1210 ἢν δή μὲ φεύγων (ἀθ6], ἔμ᾽ ἤν γε φεύγων 1. 1. ἸΚΌορροτε,. 
ἣν μή μὲ φεύγων γ᾽ ΒΙαγ 65 

1220 αἴσχιστα] ἔχϑιστα ΘΟ δοου 1221---1258 ἀο]οῦ ῬδΔΙΟΥ 
1229 ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτὸν τῷδε κινδύνῳ μεϑεὶς ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, ἐγὼ γὰρ αὐτὸς 
τῷδε κινδύνῳ μ᾽ ἐφεὶς ϑύδῃ!] ἀστοῖς (ὐ. Οοηγαάύ | τῷδε κινδύνῳ με ϑεὶς 
Βυτσρθδ, τόνδε κίνδυνον τεμὼν Νεαῦοκ, τόδ᾽ ἐπικίνδυνόν με ϑεὶς Μ. δεν οΥῖ, 
τοῦδε κινδύνου μέϑ᾽ εἷς ἩΠΡοῖρ 1229 βᾳᾳ. ἐγὼ “γὰρ αὐτὸς τήνδε 
κίνδυνον τεμὼν μάχην συνάψω συγγόνῳ μόνος μόνῳ, κἂν μὲν κτάνω νιν, 
τὸν ἐμὸν οἰκήσω δόμον, ἡσσώμενος δὲ τῷδε παραδώσω νέμειν ϑομτορᾶθρν, 

1280 μόνῳ δυνάψω δ Δ)]οΚοπδον 1 μόνος συνάψω συγγόνῳ μόνῳ 
ῬΙΘΙΒΟΩ 1281 οἰκίσω πάλιν Βυγρθα.. 1282 παραδώσω ϑρόνους Ναῦοῖ, 
παραδώσω μονάς Μ. ϑεγῆον!, παραδώσω λαβεῖν ῬαϊδοΥ, παραδώσω χϑόνω, 
γ᾽ εἰάρσρη, παραδώσω τάδ᾽ αὖ οἸΐτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ 1288 ᾿Δργείων χϑόνα 
ἴῃ ΠΌΥΪΒ. τθοο., οἰκείαν χϑόνα Ἐδυ]6 | χϑόνα] δόμον ν6] πάτραν γΕ] 
πάλιν οὐ ἴῃ γ. ῬΙΌΧΙΤΩΟ ἐς πάτραν γῖοὸ ἐνθάδε ΒΙαγαΘ5 128 Σπαρ- 
τῶν γὲ 1, Θηὔ]πρ᾽ ] σπαρτῶν τε λαὸς πόλιν" ἅλις κεῖνται νεκροί (166] 

1246 στήτην Νδποῖς 1247 μαιμῶντ᾽ ῬΑΙΘΥ 1249 λόγοισι 
Δαρσύνοντες ἐξηύδων ἴῃ 166. [1ΌΥῚ5 

1262 ὑπερμαχεῖ Πατγδαηρ 1252 8α. νῦν... νῦν] σὺ... σὺ Ναῦοκ 
12δδὅ 5.. ἐμπύρου τ᾽ ἀχμῆς ῥήξεις ἐνώμων (166] | ροβὺ 12Ὅὅ Ἰδουπδτηῃ 

δἰαδαϊᾳ Ο. ΒύβοΠΘ | ῥήξεις] ξηρὰς ΒΆΘΒ86, χολῆς ΟἸΠτη σΟμ οἰ Θ τα | ὑγρό- 
τητ᾽ ἀναρσίαν Μαυβρτᾶνο, ὑγρότητά τ᾽ ἀντίαν ἘΔΘΉ56, ὑγρότης ὧν αἰτία 
Ἠρθυνγογάθη, ὑγρὸν ἡ γ᾽ ἐναντίον (οὐ δηΐθα ἐμπύρου τ᾽ ἀκμῆς ῥήξεις, 

ἐνώμων) ΘΕΑΠῚ, (ὑγροτήτων ἀντίοι ΒοΥπδΥ 815) 1256 5αᾳ. νοῦθϑ ὑγρό- 
ΤΉ ΤΗΣ ἡμονεδ᾽ οἱοιῦ Μοτῖιβ 1961 ὡς δυοῖν ὕρους ἔχειν ἩδΥνΟΥάΘΗ 

1202 κἄπαϑλα Ῥογβοῃ | δείν᾽ ἦ Μαβρτανθ, δείν᾽ ἃ Ἡδητηδηπ, δείν᾽ 
εἰ Ἡριτηβοοῃ 1262 56. .ἵονύαβθιβ. ϑυτιηῦ 61 ΟΟΥΥΙΡῚ τηϑ]ηὖ ΠΟΟ τηο060: 
ἔπαϑλα δεινὰ δάκρυά σοι γενήσεται, εἰ σοῖν στερήσῃ““ ΝΔΙΟΚΘΠΒΘΥ 
1260 δαιμόνων] πραγμάτων ΒΊογ 65 (Δ]16ὰ δωμάτων) 1208 ἐγκονοῦντε 
γ6] ἱππεύοντε Ἠουογάθῃ, ἐντείνοντε ϑδαίταπ 6116. 

12171- 1278 φίλοις ἀντεῖς; ΤΟ. σὼ κασιγνήτω, τέχνον, ΑΝΤ.΄. πῶς 
εἶπας; ΙΟ. αἰχμῆς ἐς πάλην καϑέστατον (οοίο᾽15 ἀθ]ο 158) Νϑῦοκ, αα1] 
ΟΙτὰ 1211 ἀο]οαῦ 1272 ἴοχὺ. σοῖν κασιγνήτοιν 1910 τὰ σά] τάδε 
1 [1ΌΥ15 160. 

1288 δ᾽ αὐτὴ Ηρδεπογάθῃ 1284---1806 σοΥγρῆθθο οὖ ἀποῖθυβ 
ΠΟΘΙ] ΟΠΟΥ Ιου τη αἰἸδυυθαῦ Πὰν. ΑΥὐπο]αὺ 1286 τηὐθυιθούϊομθβ οο]]οοδῦ 
Ῥοβὺ ἐμὰν οὖ ϑΒυρρ!]οῦ ἴῃ ν. 1298 ροβὺ παλλόμεναι Μ.ο ϑομιηϊαύ 1288. 
πότερον] πρότερον ῬΆΙΘΥ 

1292 δι᾿ ἀσπίδων (οτγαῖθ515. νϑυ]5 δ αἱμάτων) Ἠδτίπηρ, δι᾿ ἀσπί- 
δῶν μιαιφόνων ἨἩδπηθηηι6116:, δι᾽ ἀσπίδων μιασμάτων ϑ8}} | αἱμάτων] 
αἰγανῶν ΠοΙδκο, ἡμάτων Ο.. ΕἾ. Ηθιταδπη, ἐγχέων 666], αἰχμάτων Ναυοὶς, 

1296 φεῦ δᾶ, φεῦ γᾶ 64. Ηογναρίαπδ, δ] ύθχδ, 1297 φονίᾳ ψυχᾷ 
ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ 1298 δόρυ οοπίοίθθδιι | βαλλόμεναι Μυβρτανθ 1299 δαάϊ] 
λαΐδ᾽ Βουπαγ]τ15  ἀλλάξετον ἨΙβικο, αἱμάξεσϑον Μυβργαᾶνθ 

1802 ἰαιχὰν Μύθργανθ, ἄρ᾽ ἀχάν ΒΙαγάθ5 1804 σχεδὸν τύχα, 
πέλας φόνος ΒΟΔΠΘΟΣ | τύχα τελεσφόρος ΦΔΟΟΌΒ | πέλας] γελᾷ ΒαΤΡΕΒ 
1804 56. σχεδὸν τύχα φόνου Ἀρινεῖ τὸ μέλλον Παενΐαηρ,, σχεδὸν τύχα" 
μέλας φόνος χρινεῖ ᾽ς φάος ϑ'[8] 1806 φάος] δ᾽ ἄορ Μύθβρτᾶνε, 
φϑάσας (οὖ τὸ μέλλον ὄἄποτμος κτὲ.) 6.66] 1800 ὁ στέφανος Μυβρτγανθὶ 
᾿Βρινῦν ΙΝ 1807 ἀλλὰ μὴν Να]οϊκοηδον | λεύσσων ῬΟ]]6 
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1812 τοιοῦϑ᾽, ὅσ᾽ ἔστι δι’ Ο. αοτῶη [ ὥστε διὰ χεροῖν μ᾽ ἐχρῆν 
δεῖν 666] | ἱέναι] ἘΡΡῈ Ἠοπηβοοθίῃ 1814 τοὔνομα] κληδόνα Β]αΥ- 
65. λαβὼν] λαχὼν δ ]οΚοηδοι | ἀνιαρῶς οΟἸτη ΝΕπΟΙκ 1317 βοᾷ τε 
ΘΙΟΚΘΉΘΟΥ [ ἥκω στελῶν ἩδΙτηΒοοΘίἢ 

Ι 1820 5βαᾳ. ἀο]οὺ ϑομθη ΚΙ 1828 ροβὺ 1829 οο]Ἱοοδῦ ὩΠΟΠΥΤΙΩῚΙΒ 
βοβὺ 1824 νϑύϑαπι Ἰη θυ ἀ1586 ραϊαὺ Κἰτομμοῦ 1826 ἄξειν ΒΙαγάθ | 
ἥξειν ἐς αἰχμήν Νάυοκ, εἰς ὧϑλον ἥξειν ϑιααίμηπο!]ον ὕπερ] πέρι,  8Δ]οἸκο- 
ἈΔΘΥ͂ 1827 τοι] τοῦ Βαεαίοσ ἃ ἁρπάζων. ΠΘΊβΙτο, ἀμφέπων ΒΙαγ 65 
828 ἐς τόδ᾽] ἐνθάδ᾽ ΒΙαγαθ5 | ὡς τά γ᾽ οἰκάδ᾽ εἰδέναι. Βυτρθδ | τόδ᾽ 
ἰδέναι ἴῃ τθο. ΠΙΌΥΤῚ5 

1381 πεπρᾶχϑαι)] κεκράνϑαι Ἠροινοτάθη 1582 σαφὲς σημεῖον 
Β|αγᾶθ8 1888 πρόσωπον] πρόσοψιν ἴῃ γΥδ60. ΠΌγ15, προνωπὲς ΟἸ]πὶ 
Νδῦοκ 1880 οἰχόμεσϑ᾽ πυπύϊο ὑπ θυϊῦ Ὑ]οκθηδου [ εὐπρόσωπος... 
ἰρχή 661 [ οὐΐδιη εὐπροσῴδοις ν6] εὐπροῳδοῖς νο}] ἐν προσῳδοῖς Ηδτ- 
ἍΙΠρΡ' 1838 πρὸς... πήμασιν παηῦϊο οοπίϊπιιαῦ Ἠθυϊηϑπη [ πρὸς πε- 
ραγμένοισιν ἄλλο πήμασιν λέγειν γέ τι Ἀ]ΟΚΘη86Ι, πρὸς πεπραγμένοι- 

σιν ἄλλο (ἄλλα ῬΟΥΒΟΠ) πήμασιν λέγεις ἔτι ΔΙαΒρτᾶνθ, πρὸς πεπραγμένοις 
σία ἄλλο πῆμα πήμασιν λέγεις: Βαγρθ5, πρὸς πεπραγμένοις γ᾽ ἔτ᾽ ἄλλοις 

τ 
ἡμασιν᾽ λέγεις δὲ τί; Ἠδυύαηρ', πρὸς πεπραγμένοισιν ἄλλοις πήμασιν 

Ἰτοῖον λέγεις: βρη Ἰθίβειπα Ι πρὸς δὲ τοῖς πάρονϑεν ΒΙαγαθ5 [ ἄλλας πημονὰς 
δέδαςτηπθ 16 υ [ πήμασιν λέγεις δ᾽ ἔτι ΒοΥπαγαδ Κὶ5 

1841 μεγάλ᾽ ἐμοὶ ΚΙτΟΒΠΟΙ͂ [ ροδὺ 1841 νθϑύϑὰμπι (καὶ τῇ ταλαίνῃ 
τητρὶ συγγόνῳ τ᾽ ἐμῷ) οχοϊάϊθθθ ραΐαῦ Ἡρυτηᾶπη 1840 56. --Ξ 184 56. 
ΟΝ 1842 ὁἤότο ἰτραϊῦὺ Ἠθυτηδηπ [ εἰσακούσατ᾽ ἴῃ γὙ60. 11ΌΥῚΒ 
1848 παίδοιν .. ὀλωλότοιν ὙΑΙΟΚΘΠΔΘΙ, ααἱ νϑβατη ροϑὺ 1841 οοΠοοαί; 
ἴθιη ροβϑὺ 1841 ὑγδηβθρομιῦ Θαϊη, ΟΠΟΙῸ νϑυϑασ 1342 {γ] τι η5, ϑΟΠΟΘΏΘ, 
γοβὺ 1844 οο]]οσαῦ 11] τὴ πη το ΘΒΒΙΡ ϑ ΤΩ ΠΟΙ δ, Ῥοϑὺ 1469 1π- 
᾿οτιὺ Ηδγύμθηρ' 1844 παπῦϊο {τ υ!Ὁὺ Ηδυύπηρ οὐ αἱ 1846 Του, 1846 
γθοπῦ!8. 6556 ραΐαῦ Κυϊφαϊο 1845 οἴμοι οἴμοι Ἠθυταθηη | οἴμοι βαρυ- 
τοτμωτάτας ξυμφορᾶς κακῶν Βυτρθδ 

! 1860 ἀνάγετ᾽ ἀναγετ΄. ὃ ἔ, κωκυτόν, χεροῖν (οχ 1851) νυ] ἀνάγετ᾽ 
ύγετ᾽ ἄγετε »πωκυτόν, χεροῖν π᾿ ἄγετ᾽ ἀνάγετε κωκυτόν Ἠανίαῃρ, 
ἰνάγετ᾽ ἀνάγετ᾽ ὦ κωκυτόν, χεροῖν τ᾽ Νάυοϊς, ἄναγε κωκυτούς Ηθ:- 
᾿ τἄθη 1880 56. ἄναγ᾽ ἄναγε κωπυτὸν ἐπὶ κρᾶτα λευκοπήχεις χτύπους 

(τυϑεμένα χεροῖν ΚιΤΟΒΠΟΙ 1851 ἐπικραδᾶτε λευκοπήχεις Νῶποὶς | 
ἐτύπους (ἐπιβαλοῦ χεροῖν ῬΑΙΘΥ 1868 αἰνιγμοῦ τ᾽ ΜΦΙΟΙΚΘΏΒΟΥ, 
εἰνιγμοῖς (ἀ686] | ἔτλη ΝΕ το π τον 1884 πῶς δὴ δ δΙοΚομδϑοι, πῶς γὰρ 
70116 1868 ὡς μὴ οὐχ Ποπα]άδβομ, οἷν. 5680]. λείπει ἡ μή, ἵν᾽ ἢ οὕτως" 
τρὸς τὸ μὴ εἰδέναι σε τὰ πραττόμενα ὥστ᾽ οὐκ ἀπεικός σ᾽ ΘΙΒΚΘ 
᾿πίθ 1869 Ἰαοαμηδιη βὐδύαμῦ, νουβὰ 1860 ἀο]οῖο, Νὅυοκ 

1800 οἵ γ᾽ ἴάρεος ὄζοι διπτύχω νεανία ΒυτρθΒ [ δισσοὶ γέροντος 
Χ 1248) Ἠαχίαπρ [ Ποὺ νϑῦϑιι ἀθιθίο ροβὺ 1869 Ἰδοῦπδιῃ βύαθαϊῦ Ν 8] οἸκο- 

86. 1802 δισσὼ ἀδελφὼ Κίηρ, δισσώ γ᾽ ἀδελφώ Ἠθδί, δισσὼ τυ- 
ἄννω Μυβρτανθ, δισσὼ ξυναίμω ὙἈ]οΚοηδον, δισσὼ στρατεία Βοίμθ, 
᾿ἰσσῶν στρατῶν τε καὶ διπλῶν στρατηλατῶν πολ δισσὼ στρατηγὼ 
ἐπτύχοιν στρατευμάτοιν Ἡρϊτηδοοίῃ | καὶ] τὼ 666] | διπλοῖ στρατηλάται 
ὝΗΠΔΌοΥ | νϑύϑαμῃ ἀο]οὺ Βαμα 1862 56. δισσὼ στρατηγὼ μονομαχεῖν 
“λκὴν δορός (οοὐθυ!5. 46] 6 015) νϑὶ 1862 δισσὼ στρατηγὼ κἀδελφώ γ᾽ ἄντη- 
᾿ἔτα ϑοβοθηθ 1808 μονομάχον ἴῃ τ60. 11Ὀ115 

1801 δ᾽] τ᾽ ΒΙαγάᾶθβ 1808 χαϑαιματώσαι οἶα Νϑδιοκ 
Ὑ{3: 

Ι' 
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1809 ἄλγιόστον αἰτῶ (ἀθ6] | αἰτεῖ ΕἸΓΗΠΑΡΘΥ  νϑυραπι βαβροοίαμη δαροὶ 
γ᾽ Δ] ΟἸΙΓΘμΘ ΟΥ̓ 

1810 πολλοῖς δὲ τήκει δάκρυα τῆς τύχης ὅσα, γογδυτη ροβὺ 1469 
ἸΏΒΟΙΌΠΒ, Βυγρθδ | τῆς τύχης ὕπο οδῖκ, τῆς τύχης ἄσῃ Μυβρτᾶνο, τῆς 
εὐχῆς ὕση ἩθΥΙΩΆΠΗ, (τῆς εὐχῆς ὕσοις ΒοΥΠαΥ Δ 15) 1310 5ᾳ. πολλοῖς 
δ᾽ ἐπήει ϑαῦμα τῆς εὐχῆς ὅση κἄκλεψαν ἀλλήλοις διαδιδόντες κόρας" 
66] 1871 1ηβου]ύ, ἀλλήλοις τὲ ΒΟΙΌΘΗΒ, ἴῃ ν. 1387 1τηΐθυ ὀφϑαλμὸν 6ἷ. 
ἀργὸν ΒυγρΘΒ 1818 εὔχετ᾽ ἴῃ Ὑθο. Ἰζοτῖβ 1814 ἐκ χερὸς] εὐϑύ νιν 
Ἡοπηβοθίῃ, εὐμενῶς Πογψοτάοθῃ, εἰς χέρας ΒΙαγάθβ 191 ὠλένης] 
ἀγκάλης ΒΙαγ 65 1810 ἀοϊοῦ Α]οκθηδου, οἷν. δᾶ ν. 186 1311 δ᾽ 
ἀφείϑη) δέ γ᾽ ἐδόϑη ΒΙαγ 65 

1880 δ᾽7 8 ΒΙαγάθβ. ροϑὺ 1880 οχ τσθροσ. Ναζίδηζθη. [Π ρ. 28 
κάπροι δ᾽ ὕπως ϑήγοντες ἀγρίαν γένυν, ὡς ἂν μιμήσωμαί τι τῆς τρα- 
γῳδίας, λοξὸν βλέποντες ἐμπύροις τοῖς ὄμμασι συνῆπτον νοτβυϊη λοξὸν 
βλέποντες ἐμπύροισιν ὄμμασιν Ἰηβογιῦ Υ ΔΙΟΚΘΠΘΘΥ 1882 ἧσσον] νύσσον 
ΒΘ ΙΒ ΚΘ 1388 πλείων] πλέων Ῥογβοῃ, πᾶσιν, ἀο]οἴο γοῦβὰ 1384, Νϑιοῖκ 

1886 ἐνώμα στόμ᾽ ἔπι ἸῬαυομοπβίθιη, ἐνώμα κεῖσε (γ6] ᾿ς αὐτό, 
ΒΙδΥ 685 1886 54. οἴττη ἀρ]θραὺ Βοίῃθ 1388 ἐστάλαζ᾽ Βοίῃρα 

1890 ποδὶ διαψείρων ΒΙαγ 65 1893. ροβὺ 1896 οοἸ]οοεὺ Βαιου 
1394 ᾿Αργείῳ δορί ΒΙΔγ 4685 189 ἀνηλάλαξε νο] ἐπηλάλαξε νθ] 

ἐπηλάλαξε ἴῃ Υ60. 110 115 1890 τῷδε μόχϑου Ἠογποτγάθη | γύμν᾽ ἄνω- 
ϑὲεν Οδ66], γύμν᾽ ἀδελφὸς γν6] γύμν᾽ ἐκεῖνος Ἠδτγίαηρ,, γύμν᾽ ἀν᾽ ὠμὸν 

ΒΌΠΟΘΠΘ, γύμν᾽ ὑπ᾽ ὠμὸν Ηροἰτηβοορίμ, γύμν᾽ ἀνειμέν᾽ ν6} 1891 σάρκα Ῥ1Ὸ 
στέρνα θα τη τ 6 1160 1897 στέρνα] σπερχνὰ Ηδττηδηπ | βίᾳ] κάσις 
ΞΌΒοσπο, τάχα ΠΙπαοτῇ, ἔπι ῬΑΙΘΥ 1897 5ᾳ. ὁ πρόσϑε τρωϑεὶς ἀντέ- 
δωκεν ἡδονὰς (οούθοη!5 ἀ6]6 15) Εἰδομὺ 1898 λόγχῃ ῬΟΥΒΟΠ 

1401 ἐφῆκε ΒΙαγάθβ | ἀφῆκε {χειρὶ μάρμαρον, ἀο]οῖο πέτρον, 
Ηουνογάθῃ 1404 οὐδαμῆ ΒευθϊοΥ 1406 οὐΐαιη ἦσαν ΒΙαγ 65 
1406 πολύν τ᾽ ἀραγμὸν οῖδῖκα ] ἀντιβάντ᾽ νο] ἄγχι βάντ᾽ Ἠρτνογάθῃ 

1407 κεὖὺ ΜΝ] Κθηϑοῦ | τὶ Θεσσαλὸν ΒΙαγαθ5 

1428 ἑλόντες] κύσαντες ν6] λαβόντες ΒΙαγάᾶεβ 1425 οἴμοι κα- 
κῶν σῶν, Οἰδίπους" ὅσον στένω Βαίίϊον | Οἰδίπους ν6] Οἰδίπου γ᾽, ὅσον 
στένω ἴῃ τθο. ᾿Πγ]β8, Οἰδίπου, τὸ σὸν στένω Μ4ΙΟΚαΠδοΥ, Οἰδίπους, σ᾽ 
ὅσον στένω Τιουἰΐπηρ,, Οἰδίπου, σ᾽ ὅσων στένω ΚΙγΟΒΠοΗ, Οἰδίπου, στένω 
σ᾽ ὅσον Ἠοϊτηβοοίῃ, Οἰδίπους, ὥς σε ὀτένω (γ6] κακῶν σῶν σ᾽, Οἰδίπους, 
ὅσον στένω ν0] φεῦ φεῦ, [ κακῶν σὲ τῶν σῶν, Οἰδίπους, ὅσον στένω) 
ΒΙαγ 65 1426 τὰς σάς γ᾽ Δ᾽ ΔΙΟΚΘΠΒΘΥ 1421 χακα] ἔπη Νϑυοῖς 
1429 προσπίτνει)] ἐπέπτατο ν6] προσπελᾷ ΕἸἾΤΗΠΔΡΘΙ, ἐπέρχεται 6οη- 
1οἸ Θθ τη ᾿ 

1480 τε καὶ] τέκει Μυβρτᾶνθ, τέκνοις Ἠθυτιδπηη, νέᾳ οἸἵτπι ΝΑῦοξ, 
πάσῃ Ἠοιτηβοθίῃ 1488 προσπτύσσουσα ἰδαίτητι61]6Υ 1484 τὸν 
πολὺν] τ᾿ ὀλόμενον ΒυγΡΘΒ 1185 ἡ] οἱ ἨρΙηβοοίῃ [ παραστατοῦσ᾽ 
Ἠουνογάθη 1488 δυσϑνῆσκον Ἠθδγηδηπ, δύσληπτον 66] 1439 ὑγρὰν] 
ψυχρὰν ἴῃ 1ῦγ0 γ60. ΒΡ  Βου  ὕπηη 

1442 ὃς δ᾽... κασιγνήτην τ᾽ Ὑ Δ]ΟΙΚΘΠ ΘΙ (τ᾽ οἵη. Βυτπ0].) 1446 φί- 
λοις γὰρ Μυθργαᾶνγθ 

1460 οὕτηὴ ἀρᾷ δοθαθυμῃ ἢ. 40, 8 οχ Τοριϑὺϊβ ΠΌτὺ περὶ φυγῆς 
πᾶθο αἰουδηῦαυ: ὥσπερ καὶ ὁ Πολυνείκης ἐντέλλεται ,,(ϑάψον... ἀπώλεσα 
(ν. 1441---1460). εἰ δὲ μὴ τύχοις χϑονὸς πατρῴας, ἀλλ᾽ ἐπὶ ξένης ταφείης, 
τί ἔσται τὸ διάφορον; ἢ ἐκ Θηβῶν μὲν εἰς ἄδου ὃ Χάρων πορϑμεύει..; 
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»»καὶ γῆς φίλης (φίλοις ἴον 1) ὄχϑοισι κρυφϑῆναι (κρυφϑῆ καὶ νοὶ] 
κρυφϑῆ 11011) τάφῳ“ οὖ ἀρτπὰ “Πτορ. Τ,. ΤΥ 20 Οτδηίοῦ τοραίαβ Ὁ 56- 
ῬΘΙΙῚ νϑ]]θὺ ΠοΟ νϑυύϑιι ΠΆΥΥΘΟΠΙ τιϑτι8 6586: ἐν γῆς φίλης μυχοῖσι κρυφϑῆ- 
ναι καλόν, Ηἷο ροβὺ 1460 1πβϑυὶὺ γθυβαμ ἐν γῆς φίλοις ὄχϑοισι κρυφϑῆναι 
τάφῳ ἨδτγτηδΏ:, καὶ γῆς φίλοις μυχοῖσι κρύπτωμαι τάφῳ ἱπίονϊ οἷν Ηδτίπηρ. 
Ὁὺ πο νΘΥΒῸΠΙ 1Π ΘΧΘΙΏΡ]8}1 5ῖι0 Ἰορουιὺ 6165, ἤδτηθη ΔΡΙΘρΠπι5. νἱ- 
ἀοίαν (Εὐτρὶ θη ν θυ] 51 1}1186. οϑῦ βουϊρύθσιμη ἔμπ1586. ἐν γῆς φίλοις μυχοῖσι 
κρυφϑῆναι κάτω) 

1406 1ῃ ἸΟΘΌΤΠΩ ταῦ ἴδ ῬΘΙΟΙῸ Βα ϑυϊαθαμη 6556. ραΐαὺ 8 ]οο- 
ΠΒΘΥ, ροβϑὺ 1459 οοἸ]οοαῦ Βυτροβ 1466 ὧδ᾽ εἰς ΖΙΡΡΘΙΟΥ 1461 ἔπι] 
ὕπο ἴῃ ἸΙΌΤΟ 160. 1468 πεφαργμένον Ὀιπᾶοτῇ 

1411 μύριον 1ῃ Τ60. [1715 1418 ἔστησαν ἴῃ 110115 10. 1410 
ἀλλ᾽ οἵδε Βυτρο8 

: 1481 δωμάτων ἴῃ γ160. ΠὈΥῚ5 οὐ ΑἸάϊηα, ἀπᾶθ δώμασιν Οδπίοι ἢ 
πάρα καὶ λεύσσειν, αὐδῶ ἴῃ γ6ο. 11Ό1Ὸ ρος ἡ εὐσέρα Ἰοριύασ,, τϑραάιϊανηῦ 
ΟΥ̓ Δ]ΟΚΘΙΗΒΘΥ, ταδορὲν ῬοΥβϑὸθ 148- 97 --- 16ὅ70---1681 πὐαύαϊῦ ΗοδΙγθ μη 
Π΄ 148ὅ βαύρυώδεοῦ ῬΟΥΒΟΙ. 1480 παρῇδος Ηδτγίαπρσ [| οὐδέ τι Ἠοτῖ- 
ψΘτάθη 1480 5Ξαα. οὐδὲ τὸ παρϑενίοισιν ὑπὸ βλεφάροις φοινίσσουσ᾽ 
ἐρύϑημα προσώπου, μαινομένα ΚΟΟΙ 1487 τοὐπὶ βλεφάροις 81 6Κο- 
ΠΒΘΥ, τόδ᾽ ὑπὸ βλεφάροις Ηθαθῃ 1488 {πρὶν» φοίνικ᾽ ἩδΥΙηΆΠΗ, 
, ἈΜΕΝ φοίνικ᾽ οΒοθπθ [ ἐρύϑημα προσώπου οἰοϊύ Βοίῃε 1489 αἶρο- 
μένα Μυβοτανθ, αἰϑομένα ἨΌΒΟΙΚΟ, καδομένα ΝθοΙΚ [ νεκύων ὥς ΒυτρΟ5, 

᾿ψεχύων ἀοΙοὶ Ηδτξαηρ 
1491 τρυφᾶς] χλιδᾶς ΘΧ 5680]. χλιδᾶς" τρυφῆς (ἸῊ1Π] ἀπι010) ΛΆ]ΟΙΚ6- 

ΠδΘΥ, χλιδάν (οὐ δηΐθα στολίδος) Ηδτγύπηρ 1492 ἁγεμόνευμα] ἅτε μέ- 
᾿λημα ΒΙὰν (68 1496 σὰ δ᾽] ἅδ᾽ οἸ]ττη ΝδσοΙς 1496 5α. ὥλεσεν αἴ- 
ματι δεινῷ κρανϑεῖσ᾽, αἵματι λυγρῷ Ηρθτητηδπη | χρανϑένϑ' αἵμασι δεινοῖς, 
αἵμασι λυγροῖς ἘΠΕΪ ἸβοδΈῃ 1497 ἅματι δεινῷ, ἅματι λυγρῷ ὙΥδΚΘοΗΘ]4 | 
᾿ αἵματι δεινῷ οἸίτη ἀο]οθαὺ Ὀιπαον [ αἵματι δαίῳ Ἠδτγύπηρ | δεινῶς οὐ 
᾿λυγρῶς οἸτη ΝῶσθοκΚ 1498- 1600 -- 1801- 1608 παι, ΒΟΥ Θη5 1498 
τίνα δὲ εὖ 1601 ἀνακαλέσωμαι, Ἠδττηθπη. 1498 τίν᾽ ἀοιδὸν προσῳδὸν 
'ῬΑΪΘΥ, ααἱ οἰΐπη ρῥχοροποραῦ: ἦ τίνα μουσοπόλον στοναχᾶς (6165 
Υ̓ΘΥΌΙΒ τίνα προσωδὸν) 1499 μουσοπόλων ΚΜ Ἀ]ΟΙΚΘΉΔΕΥ, μουσοπόλου 
᾿ΒυῦρΘ5 

Ι 1600 ὦ αἰτππαπθ ἡ6]οὺ Βοίπο 1500 5αᾳ. ὦ.. ἀνακαλέδσομαι. μοδῦ 
᾿προσῳδὸν 1498 Ἰηβοτ Η. ΒΆΘΒΠΟΙΣ [1601 ἀγκαλέσω 6Χ 5610]. ΡΑΙΘῪ 

1601 54. ἀγκαλέσω μία τρισσὰ φέρουσα τάδε πτώματα ΝΥ οἱάσοῃ, ἀγκα- 
᾿λέσω μοι τρισσὰ φερούσᾳ τάδε σώματα Βοιπᾶγάδ κα 1502 τάδ᾽ αἱμακτὰ 
ΙΣ τθ0. ΠΌγο οὖ ἴῃ ΑἸαϊηδ, τάδ᾽ αἵματα Μύβστανο, ἅμα σώματα ΒδθοΠοη- 
βύθιη, μιάσματα ΟἸτη ΘΟὨΙΟΙΘΌΔΠΙ 1604 πρόπαρ ἴῃ 166. [101Ὸ 1δ0ῦ 
ὅτε] ὅτι Βυγρο5 1600 ἔγνως ἴῃ γ160. 11ΌΥ15 1608 --- 1618 --- 1514 
'- 1818 5ἰαίαϊῦ Ηρυτηδηπ 1608 πάτερ] μᾶτερ ἴῃ τθ0. ΠΠΌΥ18, πάτερ 
᾿ἀο᾽οὺ Ἠθυτπᾶηηπ []Ἷ609 ἢ τίς βάρβαρος Βταποκ 

1610 προπάρονϑ᾽] πρόπαρ ὅϑ61α16ν | ἕτερος] ἄλλος Ηθηγηδπμη, ἔρνος 
ἸΒΟΒΟΘΙΘ 1611 54. σπέρματος ἁμερίου τοσῶνδ᾽ ἔτλα κακῶν Νάθοκ, 
αἴματος ἁμετέρου τοσῶνδ᾽ ἔτλα κακῶν ΟἸΐτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΠΙ 1618 φανερὰ 
᾿ζφεῦ φεῦ» Ηριϊηδηη, φανερὰ {λυγρά ϑ΄όβοθηθ 1014 (ἰώ μοιδ τά- 
ἡἤξεν’ ΞΟΠοΘπμ [ ἢ σ᾽ ἐλελίξω Μυβρταᾶνθ, οἵ᾽ ἐλελίξω Βταποῖκ (ἐλελίξω ἴῃ 
[Υ80. 10 το), ὧν ἐλελίξει ῬΆΙΘΥ 1614 54. τάλαιν᾽ ὡς ἐλελίξει τις ἄρ᾽ ὄρνις 
Βεῖβο, τάλαιν᾽ ὧδ᾽ ἐλελίξει τις ἄρ᾽ ὄρνις ῬΟ]]6 1614 5644. τάλαινα, 
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τίς ποτ᾽ ἄρ᾽ ὄρνις ἐλελίζει δρυὸς .. κλάδοις ἑζομένα μονομάτωρ ἐμοῖς 
ἄχεσι συνῳδός; Ἠοτγηδηη (ὀδυρμοῖς οἸΘοῖῦ 5.614]67) [ ἐγὼ τάλαιν᾽ αἴλυνον 

. δακρύοισιν (1519 --1622), ὡς ἐλελίζει, τις ἄρ᾽ ὄρνις.. συνῳδός, τίν᾽ ἐπὶ 
μτὲ. (1624) δ΄] 161 ὄρνις δρυὸς 1ῃ τ60. 1016 1616 ἁβροκόμοις 

᾿ 

(761 ἁβροκόμοι᾽) ΒΙοπιῆο]α | ἀκροκόμοισι κλάδοις ἑἕζομένα μονομάτορ᾽ 
ὀδυρμὸν ἴησιν Νϑιτιοῖς 1617 μονομάτωρ Οτοίϊαρ, οἵτ. 5080]. ἡ μεμονώ- 
μένη... τῆς μητρὸς ὄρνις (.,Ροὐοϑὺ ΠΘΥῚ αὖ 15. μονομάτορος Ῥ1Ὸ ποιηϊπδίνο 
Βα αθε 0“ ΚΙΤΟΠΠΒΟΗ͂) 1617 54ᾳ. ἑξομένα μονομάτορος ὀδυρμοῖσι συνῳ- 
δός Ἠανύαμηρ | ὀδυρμῶν ἐμῶν Βγυποκ 1618 (εἶσιν) ἐμοῖς Ῥαῖογ ! 
ἄχεσί τε Ν᾽ ΔΙοκθθδοι, ἀχήσει Μαβρτανα, ἀχέει, ΝΥ οἰάρθη 1519---1622 

᾿ 

--- 1689---1642 πἰαύαϊῦ Ηδυτήϑηη, αἱ] 1519 αἰαῖ αἴλινον οὗ 1522 δα- 
κρύοισιν οὐ 1640 εἰς φῶς μὲ 5οΥ1010 

1622 δακρύοις. τίν᾽ ἰαχήσω; Μυβρταᾶνο, δάκρυσι δάκρυσι τιν᾽ ἰα- 
χήσω; ϑ6Ι14]6Υ, δακρύοισιν; ἰαχήσω τίνα; Βοίῃθο 1522 5βᾳ. τίν᾽ ἄρ᾽ 
ἰαχήσω; τίν᾽ ἔπι πρῶτ᾽ ἀποβάλω χαίτας σπαραγμοῖσιν ἀπαρχάς; ϑ'΄οΠοθπθ 

1626 σπαραγμοῖς ΑἸαΙη8, 1026 5α. -Ξ- 1627 5αᾳ. βὑαύαιῦ ἩΘΥΤΉ8 ΠΗ 
1626 ἐμᾶς ἢ διδύμοισιν Κίπρ, ἐμᾶς οὖν διδύμοις ἘΠ ΘΙ5Κ6 1626 5ᾳ. μα- 
τέρος ἐν διδύμοισι γάλαχτος παρὰ μαστοῖς οἸτη Ἠδηηδηῃ, ἐν διδύμοισι 
γάλαχτος ἐμᾶς παρὰ μαστοῖς ματέρος ϑΘΙΟ]6Υ 1521 διδύμοις γάλατος 
ν6] - διδύμοισι γαλακτούχοις ιπαοτί, διδύμοισι ταλαίνας (οἸτη διδύμοις 
τάλανος) Νάυοῖ, διδύμοισι γαλακτοφόροις (γ61] γαλακτογόνοις) ῬΑΙΘΥ, 
διδύμοις τροφίμοις Ἠοννογάθη | μαστοῖς] πηγαῖσιν Ἐρίδκθ, παγαῖς 
ΞΟΒΘΩΚΙ 

1080 σοὺς ἀο]οὺ Ἡρηϊηδηπ, ααὶ ΟἸἸτη λεῖπε σοὺς δόμους οταϊοθαΐ 
1682 γεραιέ ἀο]οῦ ΟΠ ΟΘη6 1588 ἐπὶ] ἐνὶ ϑποηγιηαβ, ἐν ΝὍπΟΚ 

1684 δώμασιν] δέργμασιν, ἀο]ούο ὄμμασι, Βούῃο, δυσπότμοις ΒΙδγ 68 
1684 54. δώμασιν ἀραῖον κότον σοῖσι βαλὼν Βυτροβ 1585 μαχρόπουν ἵπ᾿ 
γ60. ΠΟΥ | ζόαν {κρυπτὸς ἄλλων» ϑοποθμῃθ 1586--1ὅ88 -- 1548---1δ4 
αὐαῦαϊὺ ΗἩθυτάϑηῃ, 1580---1588 -- 1ὅ89---1845 οὐ 1640---1ὅ84 -- 1δ88---δ89 

οὐθῦαϊῦ, Τα απ ροβὺ χλύεις, ὦ κατά τ᾽ γαὐλάν 1686 οὖ πίον ξίφεσιν οἐ 
βρίϑων 1651 οὐ ροδὺ 1669 5Ιση!ῆοοῦ!β, ΚΕἸΓΟΒΠΟΗ͂, ααἱ ργϑθίθγθα θχοῖ- 
1556. φαύαῦ βύσορπϑια ὑθυθαηη ὑούϑιῃ, [Ουύδϑθθθ οτη ῬΙΊΟΥΘ ρᾶγΐῦθ 8η- 
θἰδύγορδθ, οαϊὰθ ΤΘΠΟῸῚ βιηῦ ν. 1800 566. 1680 αὐλὰν μέλαιναν 
Βιαπομθηβίριη | γεραιὸν] ἢ γραῖον Βοΐπθ 1586 αα. αὐλὰν ἀλδαίνων... 
πόδα δεμνίοις .. ἰαύεις, δύ}, αὐλὰν τάλαιναν (τάλαιναν οὐτὴ {56 Π6Γ0).. 
πόδα δεμνίοις. .ἰαίνων; Ἡδγνογᾶθηῃ 1687 δεμνίοις (δέμας) ϑοῇοθπθ 
1687 5η. πόδ᾽ ἐν δεμνίοισιν δυστάνοις ἰαύων ῬΆΙΘΥ [| δεμνίοισι κλίνων 
ΒΙωγ 65 1088 δύσταν᾽ ἐνιαύων ΒοΙπδΙ 8 [κ18 

1648 αἰϑέριον ἴῃ ἸΙΌγΟ τθο.  αἰϑέρ᾽ ὡς ἀφανὲς Ἡθητπδπῃ, απ] ΟἸ τη 
αἰϑέρος τ᾽ ν6] αἰϑέρος γ᾽ νοϊοραὺ [ ἀφανὲς ἀοΙοὺ Ἠαγθαπρ 16406--Ιὅδ0 
--- Τῦδὅ---1δὅ9 Ἰαοιπα ροδὺ βρίϑων 1δδ7 5ισπηιβοαία βίαξαιῦ Ἠθυτπδη 

1647 ὦ πάτερ ἴῃ Ἰ1ΌΤῸ 166. 1548 54. ἄλοχος, ἃ παρὰ πόδα σὸν 
Βαδυϊον [ ἄλοχος, περὶ βάκτροισίν ϑ᾽ ἃ πόδα... ϑεραπεύμασί τ᾽ αἰὲν 
Μδ]οἸκθ δου 1649 τυφλὸν ἱπ τ6ο. 110115, τυφλόπλοῦν Ο66], τυφλὸν εὖ 
Παυδιηρ [ (ϑεραπεύμασ᾽ ἀεὶ συνεμόχϑει Ἠατγππρὶ [ ϑεραπεύουσ᾽ ΒΙαγαθ5,, 

15601---1ὔδ4 --- 16602---15664 πω! Ἡθυτηδπηῃ 1581 πάρα... ἀυ- 
τεῖν)] πάρ᾽ ἀυτεῖν (οοὐου!β 4616 0158) Ἡθυπηθημ, αἱ ΟἹ πάρα γὰρ στονα- 

3 "8,53. » , Ν , “ 5 “Ὁ ᾿ χὰν τάδ᾽ ἀυτεῖν ρτοροποθαύ, πάρα γὰρ στενάχειν, πάρα δ᾽ ἄξειν Νάποκ,, 
(πάρα δ᾽ αὔειν ρταρίογθ θα), πάρα γὰρ ταῦτα στενάχειν, τὰ δ᾽ ἀυτεῖν 
ΡΆΪΟΥ, πάρα γὰρ στενάχειν τάδ᾽, ἄχη τάδ᾽ ἀυτεῖν ϑόμοθπθ, πάρα 
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ἢ 
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γὰρ στεναχεῖν ἅ τ᾽ ἀυτεῖς Ἠογπονᾶρη | καὶ τάδ᾽ ἀυτεῖν ἴῃ τ60. 110 1]5, 
πάρα δ᾽ ἀυτεῖν ΟδπίοΥν, πάρ᾽ ἀυτεῖν ΑΘΙΉ1Π1ὰ5 Ῥογύαβ, χλαυτὰ δ᾽ ἀυτεῖν 
Μαβρτανθ 108 86. τρισσαὶ ψυχαὶ δ᾽ ἔλιπον ποίᾳ μοίρᾳ φάος ϑοΠοθπθ 

1568 ποίᾳ μοίρᾳ οἵα. 61 α]6Ὺ 1δῦ4 πῶς] τοῦτ᾽ ΒΙαγᾷθ8 | ἔλιπον 
ὥς, τέχνον ΜΔ]ΟΚΘΗΘΘΥ, ἔλιπον φῶς, ὦ τέκνον ἨΘΙΤΠΔΠΗ 1δῦδ οὐδ᾽ 

ἐπὶ χαρτοῖς ΚΙτοΒΠοΟΙ͂ 1δὄδδτ βρίϑων φονίοισι (6χ νᾶγῖα ἸΘούΟΠ 6. νϑύϑιιβ 
ῬΓΟΧΊΠ1) ΞΘΙα]ΘΥ 1668 (ὔτι» καὶ.. μάχαις φονίαις ἐπὶ Ἠαγίαμρ 
σχετλίοισι φοναῖς ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΙΩ 

1600 -Ξ 1561 5ἰαῦαϊν Ηθυτηᾶηη 1[16θ0 τί τάδε στενάχεις: ἴῃ ΤΘ6. 
᾿Όγ]β, παῖδ᾽ οὐ στενάχεις;: δ᾽ΙΟΚΘΠΔοΙ, τί τάδ᾽: ἢ τέγγει σ᾽; Μαβρτανο, 
παῖδε στενάχεις; ΠΟΌΓΤΘΘ, τάδε καταστένεις αὖ: Ηατύαηρ,, τί δὲ καταστέ- 
νεις; Κιτοῃοῖ 1601 ὦ τέκνα (ν6] τέκεα) Ἠθυτηδηη | δι᾽ ὀδύνας ἔβας 
ἂν Πατυύυθπρ, δι᾽ ὀδύνας τἂν ἔβας ΒΙαγαθΒ 1562 τέϑριππ᾽ εἰς ἄρματα 
οτη ΠΙ που ] σύ γ᾽ ἄρματα Ἠδυασηρ 1668 ἀελίου τάδε ἀο]οθοῦ Ηδτ- 
ὑππο,, Ἰηὐθρυτπ γΘΥΒι πὶ ΟἸτη οἱ οιθαὺ ΗΘ πη 1808 σώμασι... αὐγὰς 
σὰς ΒΙαγα65 1604 σαῖς ἀθοδὺ 1ῃ 160. 1ὈΤῸ | οὐΐϊδιη αὐγαῖσιν ἐσεῖδες 

ΒΙανγ 65 1ὅ60 (ὦμοι μοι δόμος», ἃ δὲ τάλαιν᾽ ϑοποθπθ | {τάλαιναν 
ἄλαιν᾽.. τέχνον (ὦ τέκνον» Ηατίπηρ 1667 --- 1668 5ᾳ. πἰαύαϊ 
ἩΘΥΤΩΒ ΠΗ 1601 δάκρυα δάκρυα γοερὰ γοερὰ Ποιτηδηη, δάκρυα δά- 
κρυὰ γοερὰ Ἠδυίαπρ' ἰ γοερὰ πᾶσι τιϑεμένα φανερὰ ὙΔ]ΟΚθηθ 1509 
ΑἸτθυστη ἔφερεν ἀθοϑῦ ἴῃ τθο. ΠΌτο | ἱκέτιν) ἕἵχτορ᾽ Ἠθυτάδπη, ἀοθ]θθαῦ 
Ἡδτνύαπρ᾽ [ ἀρομένα ϑΘΙΟ]ΘΟΥ 

1611 λείμακα λείμακα Μυβρταᾶνθ 1ὅ18 ὡσεί τε λέοντας ἐναύλους 
(ΟτηἾ550 μάτηρ) οἸΐτη Ἠδγτηδπη | λέοντας ὁμαύλους Μυβστανο 1614 τραύ- 
μασιν αἱμαχτοῖς ϑΟΠΟΘΠΘ, τραύμασι 8᾽ αἵματος ῬΑΙΘΥ 1514 54. τραύ- 
μασιν ἀμφὶ τύχαν ἤδη ψυχράν ΣΉΝ Ὶ 1518 ἄχει δὲ τέκνων] λόγχῃ 
δὲ τέκνων Μυβρτανο, τέκνων δ᾽ ἔγχει Βταποκ (ἔβαψ᾽, ἔγχει δὲ τέκνων 
ταδγα] Ροτϑοην Ι ἔπεο᾽ ἀμφιβαλοῦσα ἈδΙΒΚ6 

1ὅ80 ὦ πάτερ Ἰ1ΌΥῚ τθο. ροϑὺ ϑεός παβρϑῃῦ  ἁμετέροισι δόμοισιν ἄχη 
ϑεός, πάτερ γ6] πάτερ, ἁμετέροισι. . ϑ'εός Ἡδυα 60 Κ 1681 ὅς γε τάδε 

τελευτᾷ ἴῃ ἸΙΌΓῚ5 τθο., ὅς γε τάδ᾽ ἔτι τελευτᾷ Μυβρτᾶνο, ὃς ταῦτα τελευτᾷ 
ῬΟΥΒΟΙ, ὅστις τᾷδε τελευτᾷ Ἠογτήδθηη, Αἰ οΟἸτη ὃς τάδε τᾷδε τελευτᾷ 
ὍΤΟΡοΠπΘΟδ, ὃς ταῦτ᾽ ἐτέλεσσε ἜΤΕ ΝΟ 1682 πολλῶν κατῆρξεν Οἰδί- 

που δόμοις κακῶν ΗθΙτηθηη 1682 88. πολλῶν ὑπῆρξεν Οἰδίπου κα- 
᾿ιῶν τέλος τόδ᾽ ἦμαρ, εἴη δ᾽ αὖθις εὐτυχέστερος Ηδτυίαηρ, πολλῶν καχῶν 
πλησεν... δόμους. . εἴην δ᾽ εὐτυχέστερος βίον ϑοβοθηθ, πολλῶν κακῶν 
ὑπῆρξεν .. δόμῳ ον εἴη δ᾽ αὖϑις εὐτυχέστερος ΒΟΒΘΏΚΙ, πολλῶν ἀπήλλαξ᾽ 
Οἰδίπου τόκους κακῶν τόδ᾽ ἦμαρ᾽ ἦν δ᾽ ἂν δυστυχέστερος βίος Ἠρι- 
ὉΘΡἢ Ι Βοβ ν. ἀρ οὺ 666] 1588 εἴη δ᾽ εὐτυχέστερον τέλος ΟΘΌΔΈΘΙ, 
"ἴη δ᾽ εὐτυχὲς τέλος βίου 4. Ῥαυ]δβοι 1580 ἔδωκ᾽ ἐμοί ΒΙωγ 68 
᾿,ὅδ17 σὸς παῖς ἴῃ γ60. ΠΌΓΤΙ5 1688 ἀο]οὺ Ὑγα]ύου 

' 1690 5. τήνδ᾽ οὔ ποτε.. πράξειν πόλιν ν6] ὡς οὔ ποτε... πράξει 
τόλις γ6] οὐκ ἄν ποτε... πρᾶξαι πόλιν ΒΙαγΥ 685 1091 εὖ πράξει πόλις 
ΟΝ 1696 ὦ τλῆμον, εἴ τις ἄλλος ἀνθρώπων ἔφυ Μα]οϊτοηδου | εἴ 

ἡ ἄλλον ἀνθρώπων ποτέ Μείϊῖαο, οὔτις ἄλλος ἀνθρώπων ἔφυ 
ἡ. βεσβον, οἷος οὔτις ἀνϑρώπων ἔφυ ἩἨοϊτηβοθίῃ 1697 οὐ, καὶ 
Ῥογβοὴ, ὃ καὶ Βοίμθ, ὡς καὶ Ηαγίπμρ, καὶ γὰρ Ηθἰτηβοθίμ, ὕντινα 
Ἰαγᾶος Ι φῶς νηδύος μητρὸς μολεῖν ΟἸ ΤΩ οομ οἰ ᾶτη 1698 ἀγόνῳ 
ΟΜ ΑΙΟΚοηδου | Μαΐω ᾿τεϑεσπίκει ΚιγοΒΠοΙ͂, Δαΐῳ γ᾽ ἐθέσπισε ν6] Λαίῳ 
᾿ Ηρουνθγᾶθη, “αΐῳ τεϑέσπικε (Υ6] ᾿ξεϑέσπισε) ΒΙαν 65 
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1698 5ᾳ. φονέα γενέσϑαι πατρὶ ϑεσπίξει ϑεός, οθἴοτϊΒ ἀο]οίία, οἹήτῃ 
Ηαυαμρ' 

1600 αὖϑις] αὐτίκ᾽ 66], αὐτὸς Ναυοῖς, εὐθὺς Μ. ϑογίήεν 
1601 νομίσας ὀλόμενον πεφυκέναι Μ. ϑιογήοτγι, νομίσας δύσϑεον πεφυχέ. 
ναι Β'ατιδὺ 1601 5αᾳ. κτείνει μὲ νομίσας πολέμιον" πέμπει δέ με (οἸἵπ' 
ὄλεϑρον: ἐκβάλλει δέ μὲ) Ναθοῖκς 1004--16007 ἀο]οὺ Ἠδτυίαηρσ 
1004 οὗ] ᾧ Ηρηηδῆη | οὗ δὴ σέσωσμαι ῬΑ]ΘΥ | γὰρ] γ᾽ ἄρ᾽ Βαάμπδιη, 
δ᾽ ἄρ᾽ ἩἨοϊχηβοοίμ, γ᾽ εἴθ᾽ ΒΙαγα 685 1006 Αιϑαιρῶνός τ᾽ ἄβυσσο 
ΠΘΙΒΙΚΘ 1000 οὗ μ᾽ οὐ Ῥυγρο]α | δουλεῦσαι ἔτι μοι ν6] ροίϊιι5 δούλευμ᾽ 
εἶτά μοι Ἠαγίαηρ, δουλεῦσαί γέ μὲ ΚΙούΖξ, δούλοισιν φέρειν ΟἜΘΒΔΥ 
1000 5αᾳ. δουλεύσοντά τοι πρὸς Πόλυβον ἐξέδωκεν Ν᾽ ΑἸοκοπαον, δουλεῦσαι 
μὲ τοι δρυμῶν ἔδωκε Μυβρταᾶνοα, δουλεύσοντά μὲ Μοῖρ᾽ ἐξέδωκε ῬοΥβοῃ, 
δουλεῦσαί μέ τοι παῖδ᾽ ἐξέδωκε ὉπΟΗγΙι5  δουλεῦσαί τέ μὲ τύραννον 
ἐξέδωχεν ἀμφὶ (οὐ 1608 χτανών τ᾽) ΕἸΤΊ516Υ | δουλεῦσαι (τί μοι δαίμων!) 
ἔδωκε Βοίμθ | δουλεῦσαί τε τὸν πολύπονον ἐξέδωκέ μὴ Οδτηροτ, δου- 
λεῦσαι πατρὸς Μοῖρ᾽ ἐξέδωκε Πόλυβον Μ. ϑομβιηϊαί, δουλεύσας γ᾽ ἐμοὶ 

αἰῶν᾽ ἔδωκε Πόλυβον ϑίαμ!, δουλεῦσαί μ᾽ ἔτι ζῶντ᾽ ἐξέδωκε (νοὶ βλέ- 
ποντ᾽ ἔδωκε) γὙ6] δουλεύσοντά μὲ παῖδ᾽ (τν6}] ζῶντ᾽) ἐξέδωκε (ν6}] σώσας 
ἡ ἔδωκε) Πόλυβον ΒΙαγάθ5 1007 δαίμων ἀο]οὺ Βηαποῖκ | Πόλυβον]Ἅ 
ἄλλον Ἠδιτηβορθίῃ 

1011 ἀο]οὺ Πιπάοτῇ 1012--1614 ἀκα] οὺ ΒοθθηκΚὶ 1618 ἀλλ᾽ ἦ 

τέχνων Ἐ᾿. απ. Βομτηϊαῦ 1619 ἀλλ᾽ ἦ τιν᾽ εὔξων ϑ[481, ἀλλ᾽ ἐν ξένῃ 
ζῶν Ἠογπογάθῃ, ἀλλὰ σπανίξων Β΄. αα. δομτηϊαὺ 

1021 οὐ μήν γ᾽ ἑλίξας ΜΑΙΟΚΘΏΘΟΥ 1026 σοί γ᾽ Α]ΟΚΘΠΒΘΙ, 
αἋἹ δέδοκται γῖῸ λέλεαται ργοροβιθατη οοτητηθτηογδῦ 1028 5ᾳ. ἤδη 
κομίξειν, τὸν δὲ Πολυνείκους νέκυν (οοίθοηϊ5. α 616 015) Ῥούβοι ᾿ ὡς πέρσων 
πάτραν σὺν ἀλλόχρωσιν ἦλϑε (γ6] ὃς πέρσων πόλιν ϑεῶν σὺν ἄλσεσ᾽ 
ἦλϑε) Ἡδυνογάθῃ 1028 τόνδε] τοῦδε Ὀιπαοτυ 1029 πατρίδα σὺν 
ὅπλοις Κϊηρ, πολλοῖς σὺν ἄλλοις (γ6] ὅπλοις) ΒΙεγ 65 

1681---1038 αο]οὺ γα 108ὅ--1688 ἀδ]οῦ 8] 1686 τρι- 
πτύχων ϑρήνους νεχρῶν ἴῃ 160. 11Ὀγ15, τριπτύχους νεκρῶν γόους Ἠδι- 
ΤΉ ΘΠ 1087 καὶ παρϑενῶνος Η. Οτοη | τὴν τελοῦσαν Ο166], τὴν παρ- 
οὔσαν Ῥδ]ΘΥ, τὴν ὁσιοῦσαν ΒοΙπδΥ Δ ΚΙ5 1038 μένουσ᾽] μίμνουσ᾽ γοὶ 
τηροῦσ᾽ γ6] φρουροῦσ᾽ Ἠδιτηβοοίῃ | σὺ λέκτρον Αἵμονος μέτει Ῥίφαϊ- 
τη 16]]6 1 ι 

16048.- 1709 οὐ 17164--1106 ἀο]οὺ Οοηγαᾶῦ 1644 εἰ τόνδ᾽ 5166 115 
πατρίας στέλλων Βοίμθ 1048 τί] σὺ Εἰ. ατι. Βομηηαῦ 1040---1049 
αο]οὺ ΝΥ αἰΐδν 1047 ὃς πείϑει Ἠθδυτηθηῃ, εἰ πείϑει Νϑῦοῖκ 

1062 οὐκ ἐχϑρὸς ὥν] ἐχϑαρτέος Νῶῦθοκ, ἔγχωρος ὥν ῬΟΙ]Θ 
1003 οὐκ οὖν ἔδωκε τὴν τύχην εὐδαίμονα ῬΑΙΘΥ, οὔκουν ὅδ᾽ εἶκε τῇ 
τύχῃ τῶν δαιμόνων; Ἐ΄. αα. βομηηαὺ [ ἔδωκε] ἔτισε Ἠαγίαηρ | τὴν δίκη 
ἔν γ᾽ Αἴμονι Βυτρθβ, (τῇ τύχῃ οὐκ εὐδαίμονα ΚΙγΟΒΠΟΗ͂), τὴν δίκη 
ϑανὼν πόλει Νἄυοῖκ, τῇ τύχῃ τὸν ὃν βίον ΒΙαγάθοαι᾿ 1664 84. ἀδ[οἷ 
Νδαοὶς 1004 κἀν τῷ τάφῳ γε Βυγρθ5, καί νυν ἀδελφῷ ῬΟΙ]6, καὶ 
τἀτάφῳ νυν Ἠογνογᾶρθη [ κἄργων νυν ἀϑέων τὴν δίκην πάτρᾳ δότ 
᾽, ὅπ. Βοβυηαιί 1060 ἄταφος ἀνὴρ ὅδ᾽ ἴῃ τθ0. ΠΌΧΟ 1051---16000 
(ο]οῦ (. ΜΈΘΙ]οΥ 

1008 μὴ ᾿ς νεχροὺς ἐφυβρίσαι ΒΙαν 65 1004 ἀμφὶ σῶμ᾽ ἷἱ 
ΠΡΥ15. Ὑ60. 1007 σύ γ᾽ Α]οΟΙΚΘ δ Υ ᾿ 

1071 ἀλλά γε σῶμα σὸν α]οίκομδο. 1012 οὐκ ἐς] οὐδ᾽ εἰς Ἡθαΐπ 
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ἀλλ᾽ εἰς Βαυομθηβίοιη, σύ γ᾽ εἰς ἘΘΙΙηρ  ἦ καὶ γάμοις σοῖς συμ- 
φορὰν κτίσαι νοεῖς; Ε΄. αα. Βομτιηϊαί 1018 οὐ γὰρ Ῥατρο!ὰ 
1014 πολλή γ ἴῃ γθ0. ΠΌΤ, πολλή ᾿στ Ἠδυΐυπρ 167 ---16718 
βΒυβρθοῖοβ Βεθοὺ 1616] Ὁ 101 νύξ τἄρ᾽ Ἡδιταδηη 1670 ἔκλυες, 

᾿ ἀπείλημ᾽ οἷον ἐξηκόντισεν Ε΄. αὐ. ϑομτοϊαῦ, εἶδες τὸ τόλμημ᾽ οἷον ἐξηκόν- 
τισεν ΥΥ ΔΙΊΘΥ 1011 ὅρκιον δὲ ἴπ ΠἸΌΥΟ τθο. | τ᾽ ἐμοὶ ῬΟΥΒΟῚ 1018 
τί δέ: (,ἀο οθαῦ τί δαί“ Ἠδηταδηπ) προϑυμεῖ ΠοΙδκο, τί δ᾽ αὖ προϑυμεῖ 
ἙΓατέστρ, ποῖ γὰρ προϑόμεῖ Ρϑ]οΥ 

' 1080 γενναιότης τις, μωρία δ᾽ ἔνεστί σοι Ἡθδττηθημῃ, γενναιότης σοι 
μωρίας ἔνεστί τις (68], γενναιότης μέν, μωρία δ᾽ ἔνεστί σοι Ἠδγίαπρ' 
1081 πεσεῖν ὕπου μοι μοῖρα κείσομαι πεσών Νϑαοκ | ὅπου μοι] ὕπου 'στὶ 
ΒΙαγαθ5 | κείσομαι, τέκνον ἨθΙΙδηΠη, κείσομαι τάλας ΤιΘαΐθοι 
ἑ 1090 κακῶν] πόνων Βὀ 1692 γενναῖ᾽, ὦ πάτερ Μυθργαγθ. 1698 
᾿ προσάγαγε νῦν μοι μητέρ᾽ ὡς Τ,Θηὐϊηρ 1694 γεραιᾷ γΔΙΟΚΘηΒοΥ | φιλ- 
τάτῃ ἴῃ γ60. ΠΠὈΥῚ5 1698 τῇδ᾽ Ο. ΒυβοΠθ 1099 προσϑὲς Ὀιπάοτῇ 

1102 ὄνομα] ὄμμα Ῥυτροῖά 1708-- 1107 ἀο]οὺ 161 4]οἙ 1704 
ἄλλ᾽ Βεαῖπθβ 1110---11712 οὐ 1120--1τ2ὅ οὐ 1728---1788 --- 1181---1740 

οὐ 1101 5αᾳ. οὐ 1186 5ᾳ. βὑαύυσιῦ Ἡθυτήδημ 

1110---Τ1146 510 ἀἸβρομϊῦ: 1110---1118. 1120-- 1122 (βἰγ, αὙ. 1114 56 
Ϊ (βέν. β΄). 1116 5α. (βἰτ. βγ. 1181---1142 (ἀπίδίγ. α). 1128-- 1121 (βίγ. γ7. 
᾿1148- 1146 (απὐϊϑίτ. 7γ). 1118 5ᾳ. 1728 5α. (βἰν. δ). 1182---1186 (απέϊ- 
βὗγ. δ) Ηδυϊαηρ 1111 πόμπιμον ΒΙαγάΘ5 1115 σὺ δή. σύ μοι 
 Ηθιπᾶπε, σὺ δῆτά μοι ΝΥ οδίρῃα! | σὺ δ᾽ ἀϑλίου γενοῦ ποδαγὸς ἀϑλία 
᾿ Βατΐαπρ᾽ [| ἀϑλίῳ οἸῖτα Ὑ ΔΙΟΚΘηδου [γενοῦ δή ΑἸύομθυσρ 1717 γε οἵη, 
ἡ 60: 110 ΘΓ 1118 ἔχνος ἂν τιϑῶμεν; ϑομοθῃθ, ἴχνος τυϑῶ ῬΑ]ΘΥ, ἴχνος 
 φτιϑῶ, παῖ; ἘΒΙαγαθ5, ἔχνος ἔχω; Ο. ΜΈΌΘΙ]οΥ 1118 5α. πόϑι γεραιὸν 1:5: 
᾿ ἴχνος τίϑημι; βάκτρα πρόσφερ᾽, ὦ τέκνον Ὀϊπάοτῇ βάκτρον ὡς φέρ᾽, ὦ 
᾿ τέχνον, μὴ ὁπόϑι γεραιὸν ἴχνος ἂν τιϑῶμεν Ἠαετίυηρ' 1119 τέκνον 
᾿ {σύ ϑοβοθῃθ 

1120 5α. τᾷδε βᾶϑι, τᾷδε πόδα τίϑει, πάτερ, μοι ϑοΠοθπθ 1122 
᾿ ὥστ᾽ ὄνειρον] ἰσόνειρον Ἠοτνοτᾶθῃ [ ὥς τ᾽ ὄνειρον ἴσχειν ΒοΥπαγαΑκ5 | 
᾿γοΥβαμη ἀο]οὺ Ὁ. ΜΘ]. ἰπᾶθ ἃ ν. 1728 οχίγϑιηδιι ἔα θα]86 ραγύθπι 8 
: Ευτίριάθ. ὐϊαδίοαῦ ῬΟ]]6 1128 5ᾳ. ἰὼ ἰὼ τῶν δυστυχεστάτας φυγὰς 
᾿ ἐλαυνόντων γέροντα τὲ. οἸῖτα ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΤα 1128 βΒαα. ἰὼ ἰώ, (ὦΣ .. 
᾿ (ἰώ) ἐλαύνειν .. ἰὼ ἰώ, ὦ δεινὰ δείν᾽ ἔγωγε τλάς Ναϊοκοήϑου, ἐώ, ἰώ 
' μοι δυστυχεστάτας φυγᾶς, (οἵαν) ἐλαύνων τὸν... πάτρας { Κρέων ὑβρίξει 
᾽ δυσϑέως). ἰὼ ἰώ, δεινὰ δείν᾽ ἐγὼ τλάς Ἡδυταδηπ, ἰὼ ἰώ, δυστυχεστάτας 
᾿ φυγᾶς τῷ ἘΣ ΘΝΙ γ᾽ ἐκ πάτρας, δεινὰ δείν᾽ ἐγὼ τὰς Ο. Μα6116 0. 1124 
ἐλαύνει Οτοία5, ἐλαύνειν ὙΔΙΟΚοπδοι, { Κρέων» ἐλαύνει Νάυοκ, ἤλαυν᾽ 
ἐλαύνων ϑοόπορθμθ, ἐλαυνόντων Ο. ἀοτα 112 ἰὼ ἰὼ δεινὰ δεινὰ τλὰς 
᾿ ἐγώ οἸήτη Ὀιπαογῖ [ νϑύϑῦτη (δεινὰ δείν᾽ ἐγὼ τλὰς) ροδὺ 1121 ὑγδπηδ- 
ΠΝ Ηδτυίυπρ 112ὅ 5αα. Δίκα δ᾽ ἀμείβεται βροτῶν ἀσυνεσίας᾽" δεινὰ 
᾿ δείν᾽ ἐγὼ τλάς (οοἰοτ!5 4616 015) Ηαυίαηρ 11260--17306 ἀρ]οὺ Ο. ΜΈΒΙ]ΟΥ 
1 1126 (εἰ τλᾷς τι, τλᾶϑ᾽ Μυβρτανο), ἔτλας ἔτλας Ἠδττηδηπ, τάλας τάλας, 
απο τϑρυάϊαν!ὺ Ηθυτίδημ, ργοροβαϊῦ Ηουσσοσάθῃ | {τί δ᾽ :) οὐχ ὁρᾷ Ἰάθτῃ 
᾿ 1121 (ἔτ᾽), οὐδ᾽... ἀσυνεσίας τ::5:: ΒοΒοθπθ | ἀσυνεσίας] ἀνοίας Ἠοἰτηβοοίμ] 
Ἷ Ῥοβϑὺ 1727 Ἰδοῦηϑιη βἰαύαϊἑ  οὐπεν; 

1180 γϑῦρῶ παρϑένου κόρας οἰοἱῦ Ηαυΐαπρ 1182 ἀναφέρεις ἀοιδάς 
,Ῥ. αα. ϑομτηηιαύ 1184 τάδε σ᾽ ἐπεὶ μένει Π615Κθ, ὃν τάδ᾽ ἔτ᾽ ἐπέμενε 
᾿ Μύθρτανθ 1186 5ᾳᾳ. ὦ πάτερ, σπάνιν που παϑεῖν" ᾧ δάκρυα παρὰ 
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(γ61] δάκρυ᾽ ἁπαλὰ) φίλαισι παρϑένοις λιποῦσ᾽ ἔπομαι πατρίδος κτέ. Μαυ8- 
σγανο 1781 ποϑεινὰ δ᾽ ἄτρια ῬΊΘΥΒΟΗ | ̓π46 ἃ ν. 1737 ραγύθιη θχίγθιηδια. 
αἀατδοῖαπα. ταθαὺ Και ΘΚ 6] 1131 5α. περὶ φίλαισι παρϑένοις λεί- 
βουσ᾽ ἘΠ. τ. ϑομιηϊαῦ 1188 ροβῦ 1139 οοἸ]οοαὺ Ἠρυτηδηη 1η46 
ῳ ν. 1140 γαγύθπι οχύγθιηδηη ΒΡ Τα]. ΟἸἸτη ραΐεραῦ Ηαγυηρσ ; 

1140--1740 ἀο]οὺ Καιηρέμπθηκοὶ, ροϑὺ 1107 ὑγαηβρομιῦ ϑοποθπρ, 
αἋἹ νριβῖθαρ 1708-- 1706 Δ ̓ ὈΌΙΘΟΙΒ. ΟΔΥΤΩΘη ΟΠουοστη ροϑὺῦ 1146 ροτγί- 
586. ραϊαῦ 1140 (ἰὼ ἰώ,) φεῦ Ο. ΜΏΒΙ]οΥ 1143---1146 ἀο]οῦ 
Ο. ΜΌΘΙ]Υ 1148 τάλαιν᾽ ἐγὼ δὲ συγγόνου 9᾽ Βατπο5, τάλαιν᾽ ἐγώ 
τε σύγγονός ὃ᾽ ΠδΙθκα, τάλαιν᾽ ἐμῶν τε συγγόνου 3’ Βτυποῖκ, τάλαιν᾽ 
ἐμῶν συγγόνου ὃ᾽ Νάυοϊκ, τάλαιν᾽ ἐγὼ συγγόνου δ᾽ Βογπατάδκίβ Ὶ 
τάλαιν᾽ ἐγὼ συγγόνου ᾿᾽φυβρισμάτων Ἐϊ. απ. ϑομτηταύ, τάλαιν᾽ ἐγὼ συγγό- 
νῶν ὑβρισμάτων ΒΙαγαθ5, γοϑὺ 1148 οὐ ροβὺ 1144 Ἰδοῦμαβ βὐαύα 
ΑἸΦΘΗ ΡΤ: 1148 5ᾳ. τάλαιν᾽ ἐγώ, σύγγονος δ᾽, ὕβρισμα τῶν οἰκείων, 
νέχυς ἄϑαπτος οἴχεται Ἠαγίθηρ 1744 ὃς ἐκνόμως τορυαταῦ Ὑ Δ]ΟΚΘΠΘΘΥ 
1140 εἴ μὲ καὶ] εἰ καὶ 5 1146 σκότῳ γᾶς Νῶῦοκ 1747 πρὸς ἥλικας 
τράπηϑι, σάς Ἡογνογάθη 1748 ἅλις γ᾽ δ ̓ ΙοΚθηδου | ἐμοί ἴῃ γ6ο. 110718 
1149 σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμοὺς ἴει λιτάς Μυβρτανο, δὸς ἀμφιβωμίους λιτάς 
Βιιγρθα, σὺ δ᾽ ἀμβόα ϑεοὺς λιταῖς Ἡθγνοτάθῃ, αἰ οἰϊτη σὺ δ᾽ ἀμφιβω- 
μίους λιτὰς οὐ 1151 ἴαλλε, Βρόμιος φτοροποθαῦ | σὺ] σοῦ ο]. Ἠδδγοῖ. σοῦ" 
ἴϑι, τρέχε, ὄρμα ΟἸτη ΘΟΠ]ΟΙΘΌΘΙΩ 

1180 κόρον γ᾽ Ά]ΟΚομδο. 1101--1187 ἀο]οὺ Ο. ΜΈΘ]Ο. 1781 
ἴϑ᾽ ἀλλὰ] ἴϑ᾽ ἔνϑα ΒΙαγάθ5Β 1702 ὀρεσιμαινάδων ΒΙαγᾶθΒ 1708 ᾧ] ὅπῃ 
ΒοΘΠ σου, ἡ γΙΟΚοπδθυ, οὗ ΟἸΐτη οομϊοί θα πη 1τῦδ 5α. ϑίασον Σεμέλας 
ἱερὸν Ρογδομ, ϑίασον ἱερὸν Σεμέλας Βοίμο, Σεμέλας ἱερὸν ϑίασον Ἠθγτηδηη 
1181 χάριν γ ῬΑΙΘΥ | ροβϑὺ 1157 σϑηθίηδτη οἰθαβα]ατη Τὰ θα]8 6 Θχο 1588 
Ῥαΐεῦ αοῦαθθ 1188 πάτρας Θήβης Νδιοῖκ  ἢππο γϑυύϑαϊῃ γϑ ΘΒ ὉΠΌΙΗ 
γΘυβατη 1169 ἀο]οὺ ῬΟΥΒΟΝ 11588---11608 αο]οὺ ὙΝ αἰ ύου 

1100 Σφιγγὸς ὃς μόνος κατέσχον ΒΆΥΠ65 1101 νῦν δ᾽ ἄτιμος 
οἰκτρὸς αὖ τῆσδ᾽ ἨεΙδῖρ αὐτὸς] ἀλαὸς γν6} γυμνὸς ΒΘΙδΚκ6, αὖτις Μυβ- 
στᾶγο, αὑτὸς Νϑθοῖ, λιτὸς Ε΄, ὅτι. Βομηηταύ, οἷος ΒΙαγ 65 | αὐτὸς οἰκτρὸς] 
οἰκτρὸς οἰκτρὸς ΑἸάϊηδ, οἰκτρὸς οἰκτρῶς Ἠθητηδημ, οἰΐδιη ἄϑλιος τῆσδ᾽ 
ΒΙαγαθ5. 



Νούαγιτη ᾿η6δχ. 

Α -- οοᾶ. Μαδγζοίδημ 471 

4.5 -- τηϑῆτβ βϑοππᾶξ, 

α - 006. ῬΑΥΙΒΙΝΙ5 9718 

αΣ -ς τηϑπὰβ βθουμᾶθ 

α τς ΟΠ] γ 65 τηϑ τι γΘΟΘη ΟΥ̓Θ5 

8Β --- οοὔ. γαύιοδηαθ 909 

Β" -- τηϑητιϑ δηξατιδ, ΘΟΙΥΘΟΥΤΙΧ 

ῦ -τ Τη8η:8 ΤΘΟΘΗΙΟΥ 

Ἢ -- οοα. ΑΙ α5 2112 

ΗΕ" --- ταϑηπ ὙΘοθη ΊΟΥ̓Θ5 

Ο -- οομβθηϑιβ ΠΡγοσατη 48 ΕΗ 

1, τόα οοᾶ. [ιϑαγρθηὐθηυβ 82, 2 

ἰ -- γηϑητ ΟΟΥΥΘΟΪΥΙΟΘΒ 

αὶ -- οοἄ. Τιϑαγοηἐθηιβ 1792 

9 Ξξ- τηϑ 18 ΟΟΙΥΘΟΥΤΙΧ 

5 τῷ ὀομβθηβιιβ Πργόσαιη 7.6 

ῬδπθΙη ᾿πΘΙΠ ΟΥ̓ ΔῊ 1: 

1 --- ᾧ ςοὔ, Μδγοίδηιβ 468 

δ -Ξ 608. ᾿ΠΟΥΘΗΡΙπτΙα 851. 10 

Υ -- οοἄ. γαύϊοθηπιια 134 

Ῥαρ -- ΤῊῆΘο Οχυγβυμομυβ ῬΑΡΥΙΪ, ρϑιῦ. ΠΠ. Τιοπμά. 1899 

ὉΌΙ 50} ὩΥ. 224 Ρ. 114 5ηαᾳ. ἔγαρτηθηύω νϑυβ 1 

1011---1048 οὐ 1ηϊὐ1ῷ γούϑαστῃ 1064---Ἰ1071 15- 

ΘΗ ΕΓ 

οοα. ΗϊΘογοβοΙ γιητύαπιβ (ν1α. οα. Μρᾶάθδθ ρ. νΠ) 

ΤΘΙΙΘῸΙ ΠΥ] (τοϑρθοῦθ 4.8 .1}1,6] 

τς Πὐογῶ γ6] δοοθηΐιβ ΘΥΘΒΊΒ. 

Ὁ τὸ ᾿ 







ἈΠΕΙΓΡΙΒΙΒ 

ΒΑΒΌΠΙΠΑΕΝ 

ΕΘΙΘΕΒΕΌΝΤ 

Η. ΡΕΙΝΖ πτῦὸ Ν. ΨΕΟΚΤΙΕΙ͂Ν, 

γ0 1. ΠΗ  ΡΑ͂5ν. 

ΤΡ ΘΑΡ τ: 

Ξε 

ΠΊΡΒΙΑΙ 

ΙΝ ΔΕΡΙΒΟΒ Β. α. ΤΕ ΒΝΈΗΙ 

ΜΟΜΙ. 



ΕΠΕΤΡΙ ΙΝ 

ΠΕΟΥ ΑΝ Κ 

Ν. ΨΒΟΚΤΙΕΙΝ. 

ΓΠΙΡΒΙΑΙ͂ 

ΙΝ ΑΕΡΙΒΟΒ Β. 6. ΤΕΒΝΈΒΙ. 

ΜΟΜΙ. 



ἀρ ες 

2, 
᾿ ἩΣΙΝΕ 

͵ 

»-.᾿. 

ων “ἢ . [5 {8}:} 

͵ 
ΒΑ ἀζῷ, ἘΣ 

Ψ 

ἜΤΕΙ 
Ξ 
“ 
Ψ . ἢ Ὗ 



Ἰούατα Ἰπιᾶθκ. 

Β -- οοῦ. Νεὐοδπαρ 909 

85 --- τηϑῆπβ βϑθουδαδ, 

Ο -- οοαθχ Ἠδυῃ]θη815 417 

Ν -- οοὔοχ Νρϑδρο!ηθδητβ πὰπ561 Βουθομ]οὶ 16, ποίαὐαϑ 

ἴπ οαἰδίορο Π Τ' 9, ομαυίδοθιιβ 5860. ΧΙΥ͂, δρο- 
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γ. 610, 1η886 ομαγύβοθιιβ 811 τηϑπτι ΒΟΥ ρα. 
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ΤΕ ΓΆΑΔΏΕΣ. 

Ἐατίρίαο5, Τγοδάθϑ. 





γπόϑεσις Τρῳάδων. 

Μετὰ τὴν Ἰλίου πόρϑησιν ἔδοξεν ᾿“ϑηνᾷ τε καὶ Ποσει- 

δῶνι τὸ τῶν ᾿Δχαιῶν στράτευμα διαφϑεῖραι, τοῦ μὲν εὐνο- 

οὔντος τῇ πόλει διὰ τὴν κτίσιν, τῆς δὲ μισησάσης τοὺς 

Ἕλληνας διὰ τὴν Αἴαντος εἰς Κασάνδραν ὕβοιν. οἱ δὲ Ἕλ- 
ληνες κληρωσάμενοι περὶ τῶν αἰχμαλώτων γυναικῶν τὰς ἐν 

ἀξιώμασιν ἔδωκαν ᾿4γαμέμνονι μὲν Κασάνδραν, ᾿άνδρομάχην 

δὲ Νεοπτολέμῳ, Πολυξένην δὲ ᾿Δχιλλεῖ. ταύτην μὲν οὖν 
ἐπὶ τῆς τοῦ ᾿Δχιλλέως ταφῆς ἔσφαξαν, ᾿Δἀστυάνακτα δὲ ἀπὸ 

τῶν τειχῶν ἔρριψαν. Βλένην δὲ ὡς ἀποκχτενῶν Μενέλαος 

ἤγαγεν, ᾿Ζγαμέμνων δὲ τὴν χρησμῳδὸν ἐνυμφαγώγησεν. ᾿Εκάβη 

δὲ τῆς μὲν Ἑλένης κατηγορήσασα, τοὺς ἀναιρεϑέντας δὲ 

χατοδυραμένη καὶ {τὸν ᾿“στυάνακταΣ κηδεύσασα. πρὸς τὰς 

Ὀδυσσέως ἤχϑη σκηνάς, τούτῳ λατρεύειν δοϑεῖσα. 
, 

Ἀ6]. Υ. Ἡ. ΠΠ᾿ ὃ κατὰ τὴν πρώτην καὶ ἐνενηκοστὴν ὀλυμ- 

πιάδα,. καϑ' ἣν ἐνίκα ᾿Εξαίνετος ὁ ᾿Ζκραγαντῖνος, στάδιον 

᾿ἀντηγωνίσαντο ἀλλήλοις Ξενοκλῆς καὶ Εὐριπίδης. καὶ πρῶτός 

γεὲ ἦν Ξενοκλῆς, ὅστις ποτὲ οὗτός ἐστιν, Οἰδίποδι καὶ 4υ- 
[κάονι καὶ Βάκχαις καὶ ᾿ϑάμαντι σατυρικῷ. τούτου δεύτερος 

Εὐριπίδης ἦν ᾿Ζ4λεξάνδρῳ καὶ Παλαμήδει καὶ Τρῳάσι καὶ 
᾿Σισύφῳ σατυρικῷ. 

11π. 1 τὴν οἴη. 6] πόρϑωσιν Β | καὶ τῷ Θ6Ὁ;)5 2 διαφεῖραν ᾿ 4 τὴν 
τοῦ Ν ὕ ἐχληρώσαντο τὰς αἰχμαλωτίδας τῶν γυναικῶν τὰς (ποῃ 
τοῖς) γὰρ ἐν Ρ 6 ἀγαμέμνονα μὲν χασάνδρα ἀνδρομάχη Ν 77 δὲ] 
μὲν ΒΝ, οτη. 6] πολυξένει Ν τῷ ἀχιλλεῖ 8 ἐπὶ τὸν... τάφον ταυῦῦ. 
ἴπ ἐπὶ τοῦ.. τάφου (Ο' | τῆς τοῦ εἰρημένου ταφῆς Ῥ] κατέσφαξαν Οὐ 
9. τειχέων Οὐ | ἀποκτενῶν] ΑἸαἴπα, ἀποχτείνων 1101 6 11 ἀναιρεϑέντας 
μὲν ΒΝ 12 κατοδυρομένη Ρ΄] καὶ κηδεύσασα] τε καὶ ϑρηνήσασα Π] 
τὸν ᾿ἀστυάναχτα 5βυρρίονι ΚιγομΒοΗ͂ (τὸν τοῦ Ἕκτορος ΒΌΓΡΘΒ) 
18 τούτων ΒΝ 

1 ὅν 

10 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

Ποσειδῶν. 

᾿4ϑηνᾶ. 

Ἑκάβη. 

χορὸς αἰχμαλωτίδων Τρῳάδων. 

Ταλϑύβιος. 

Κασάνδρα. 

᾿ἀνδρομάχη. 

Μενέλαος. 

“Ἑλένη. 

ΠΌΡΘΙ ῬΘΥΒΟΠΘΙΙΙη 1Π6 1061 50110510 τρωάδες ἢ] χορὸς ἐξ αἰχμαλω- 
τίδων (αἰχμαλώτων (ἋὙ τρῳάδων δπΐο ἑχάβη ἴῃ Ο | Ἑλένη οτη. (' 



ΠΟΣΕΙΔΩ͂Ν. 

Ἥχω λιπὼν Αἴγαιον ἁλμυρὸν βάϑος 

πόντου Ποσειδῶν, ἔνϑα Νηρήδων χοροὶ 
κάλλιστον ἴχνος ἐξελίσσουσιν ποδός. 

ἐξ οὗ γὰρ ἀμφὶ τήνδε Τρωικὴν χϑόνα 

Φοῖβός τε κἀγὼ λαΐνους πύργους πέριξ ὄ 

᾿ ὀρϑοῖσιν ἔϑεμεν κανόσιν, οὔποτ᾽ ἐκ φρενῶν 

ο΄ εὔνοι᾽ ἀπέστη τῶν ἐμῶν Φρυγῶν πόλει, 

ἣ νῦν καπνοῦται καὶ πρὸς ᾿Ζ4ργείου δορὸς 

ὄλωλε πορϑηϑεῖσ᾽ " ὁ γὰρ Παρνάσιος 

Φωκεὺς ᾿Επειὸς. μηχαναῖσι Παλλάδος 10 

ἐγκύμον᾽ ἵππον τευχέων ξυναρμόσας 

πύργων ἔπεμψεν ἐντὸς ὀλέϑριον βρέτας" 

[ῦϑεν πρὸς ἀνδρῶν ὑστέρων κεκλήσεται 

δούρειος ἵππος. κρυπτὸν ἀμπισχὼν δόρυ]. 

ἔρημα δ᾽ ἄλση καὶ ϑεῶν ἀνάκτορα 1ὅ 
φόνῳ καταρρεῖ᾽ πρὸς δὲ κρηπίδων βάϑροις 

πέπτωκε Πρίαμος Ζηνὸς ἑρκείου ϑανών. 

' πολὺς δὲ χρυσὺς Φρύγιά τε δσκυλεύματα 
πρὸς ναῦς ᾿᾽4χαιῶν πέμπεται" μένουσι δὲ 
πρύμνηϑεν οὖρον, ὡς δεκασπόρῳ χρόνῳ 20 
ἀλόχους τε καὶ τέκν᾽ εἰσίδωσιν ἄσμενοι, 
οἱ τήνδ᾽ ἐπεστράτευσαν Ἕλληνες πόλιν. 

ΕΝ  ς .-͵ 
] 

1 αἰγαῖον Ν αὖ 5οηηρου, οἷν. ϑ'α1ἃ. 5. ν. Αἰγαῖον πέλαγος 2 χορὸς 
ΙΡ 8 ἐξελίσσουσι ΒΝ | ποδί Ανιδύα. 1». 408 4 χϑόνα] Τοτύ. 
πλάκα 6 ὀρϑοῖς Ο 9 παρνάσσιος ΒΝ [10 αἰπειὸς α 11 ἵππων 
ΓΙΡῚ συναρμόσας Ὁ 12 βρέτας] βάρος Ρ 1856. οὕτὴ ΒαΓΡΘΒΙΟ ἀδ]θνηῦ 
Ηαυίαησ 18 κληϑήσεται Ῥ 14 ἀμπισχὼν] 1,. θιπαοτῇ, ἀμπίσχων Ο, 
ἀμφίσχων Ῥ 1 ἀνάκτορα, ΒΌΡοΥ ΒΟΥ. γρ. καὶ ἀγάλματα Β οὗ ΒΌΡΘΥΒΟΙ. 
γρ. ἀγάλματα Ν 16 οἷν. Ηδϑβυοῃ. κρηπίδων καὶ βάϑρων: βωμῶν (!. 
χρηπίδων βάϑροις" βωμῷ) 17 ἑρκείου] Μαβρτανθ, ἐρκίου ν6] ἑρκίου 
ΠῸῚ 22 ἐστράτευσαν ὁοοΥΥ. ἴῃ ἐπεστράτευσαν Ν | γογβαμῃ ἀοΙοῦ Ἠδγίαπρ' 

! 



φὠπδνδο ΒΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ ᾿ 

ἐγὼ δέ" νικῶμαι γὰρ ᾿Ζργείας ϑεοῦ 

Ἥρας ᾿Αϑάνας ϑ᾽,, αἵ συνεξεῖλον Φρύγας" 

λείπω τὸ κλεινὸν Ἴλιον βωμούς τ᾽ ἐμούς" ῶὔ 
ἐρημία γὰρ πόλιν ὅταν λάβῃ κακή, 

νοσεῖ τὰ τῶν ϑεῶν οὐδὲ τιμᾶσϑαι ϑέλει. 

πολλοῖς δὲ κωκυτοῖσιν αἰχμαλωτίδων 

βοᾷ Σκάμανδρος δεσπότας κληρουμένων. 

καὶ τὰς μὲν ᾿ἦρχάς, τὰς δὲ Θεσσαλὸς λεὼς 80 

εἴληχ᾽ ᾿“ϑηναίων τε Θηδεῖδαι πρόμοι. 
ὅσαι δ᾽ ἄκληροι Τρῳάδων, ὑπὸ στέγαις 
ταῖσδ᾽ εἰσὶ τοῖς ἀρ Οὐθυσην ἐξῃρημέναι 

στρατοῦ, σὺν αὐταῖς δ᾽ ἡ “άκαινα Τυνδαρὶς͵ 

Ἑλένη, νομισϑεῖσ᾽ αὐχμιίλιστος ἐνδίκως. ϑῦ 

τὴν δ᾽ ἀϑλίαν τήνδ᾽ εἴ τις εἰσορᾶν ϑέλει, 

πάρεστιν, “Εκχάβην κειμένην πυλῶν πάρος, 
δάκρυα χέουσαν πολλὰ καὶ πολλῶν ὕπερ᾽ 
ἧ παῖς μὲν ἀμφὶ μνῆμ᾽ ᾿ΔΑχιλλείου τάφου 
λάϑρα τέϑνηκε τλημόνως Πολυξένη., 40 

φροῦδος δὲ Πρίαμος καὶ τέκν᾽" ἣν δὲ παρϑένον 

μεϑῆκ᾽ ᾿ἡπόλλων δρομάδα Κασάνδραν ἄναξ. 
τὸ τοῦ ϑεοῦ τε παραλιπὼν τό τ᾽ εὐσεβὲς 
γαμεῖ βιαίως δκότιον ᾿Ζγαμέμνων λέχος. 

- κρδν ὦ ὦ . ὁ σὦἔἐἔι ὁπ δα αν 

ἀλλ᾽. ὦ ποτ᾽ εὐτυχοῦσα, χαῖρέ μοι. πόλις 4ῦ 
ξεστόν τε πύργωμ᾽᾽ εἴ σε μὴ διώλεσε 
Παλλὰς Διὸς παῖς, ἦσϑ᾽ ἂν ἐν βάϑροις ἔτι. 

ΑΘΗΝΑ. 

ἔξεστι τὸν γένει μὲν ἄγχιστον πατρὸς 

μέγαν τε δαίμον᾽ ἐν ϑεοῖς τε τίμιον 
λύδσασαν ἔχϑραν τὴν πάρος προδεννέπειν; 80 

28---Ο7 γροβὺ 44 οοἸ]]οοοῦ Ο. ὙΥασποΥ 28 ϑεᾶς Ο 94. ἥρας τ᾽ 
ΒΝ ἀϑήνας τ᾽ ΒΝ, ἀϑηνᾶς ὃ’ Ο 206 κακή ἴδούατη ὁχ καχήν Ο' 
217 ϑέλει] φιλεῖ ΒυγρΡΘΒ 29 βοᾷ] ἴοτύ. ἠχεῖ 80 ᾿βρκάς] Ἄργος ΗθΙ- 
ψγοτάθρη 381 δὲ 82 508Π0]. γράφεται παρϑένων 88 ταῖς ΒΕΡΘΙΒΘΙ. 
οἷς Ο 54. .ὃ πὶ. Ρ 81 5αᾳ. ἑκάβη κειμένη .. δακρυχέουσα 
388 ἀοϊοῦ Ῥυϊη 89 ἀχιλείου ΒΝ, ἀχιλλίου τασῦ. ἴῃ ἀχιλλείου Ρ 
40 λάϑρα οὕὑτῃ γρ. οἶκτρά, ὃ καὶ ἄμεινον Β, λάϑρα Ν, οἰχτρὰ ΟΡ 
τλῆμον ὡς Ῥ 41 ἣν δὲ πάροιϑεν 48 τε οἵω. Ν 40 ξυστὸν 
Ο] διώλεσεν Ῥ 41 πολλὰς 48 τὸν ἐν ΒΙΝ | ἄγχιστα Ν 
49 ἀοΙ]οῦ ΑΔ. δομιμιαὺ 

γῶν δ ὦ χὰ Ὁ ὦσι. 



ΤΡΟΙΑΔῈΣ ᾿ 

ἔξεστιν" αἵ γὰρ συγγενεῖς ὁμιλίαι. 

ἄνασσ᾽ ᾿ϑάνα, φίλτρον οὐ σμικρὸν φρενῶν. 
ἐπήνεσ᾽ ὀργὰς ἠπίους᾽ φέρω δὲ σοὶ 

κοινοὺς ἐμαυτῇ τ᾽ ἐς μέσον λόγους, ἄναξ. 

μῶν ἐκ ϑεῶν του καινὸν ἀγγελεῖς ἔπος. δῦ 

ἢ Ζηνὸς ἢ καὶ δαιμόνων τινὸς πάρα; ; 

ΑΘ. οὔκ, ἀλλὰ Τροίας εἵνεκ᾽, ἔνϑα βαίνομεν, 
Ι πρὸς σὴν ἀφῖγμαι δύναμιν. ὡς κοινὴν λάβω. 

ΠΟ. ἢ πόλεος ἔχϑραν τὴν πρὶν ἐκβαλοῦσα νῦν 

ἐς οἶχτον ἦλϑες πυρὶ κατῃϑαλωμένης; 00 
ΑΘ. ἐκεῖσε πρῶτ᾽ ἄνελϑε᾽ κοινούσῃ λόγους 

καὶ συμπονήσεις ἃν ἐγὼ πρᾶξαι ϑέλω; 

ΠΟ. μάλιστ᾽" ἀτὰρ δὴ καὶ τὸ σὸν ϑέλω μαϑεῖν" 

πότερον ᾿Δχαιῶν ἦλϑες εἵνεκ᾽ ἢ Φρυγῶν; 

46. τοὺς μὲν πρὶν ἐχϑροὺς Τρῶας εὐφρᾶναι ϑέλω, θῦ 

στρατῷ δ᾽ ᾿4χαιῶν νόστον ἐμβαλεῖν πικρόν. 
ΠΟ. τί δ᾽ ὧδε πηδᾷς ἄλλοτ᾽ εἰς ἄλλους τρόπους 

μισεῖς τε λίαν καὶ φιλεῖς ὃν ἂν τύχῃς; 
46. οὐκ οἶσϑ᾽ ὑβροισϑεῖσάν μὲ καὶ ναοὺς ἐμούς; 

ΠΟ. οἶδ᾽. ἡνίύκ Δ4ἴας εἷλκε Κασάνδραν βίᾳ. το 

ΑΘ. κοὐδέν γ᾽ ᾿Ζχαιῶν ἔπαϑεν οὐδ᾽ ἤκουσ᾽ ὕπο. 
ΠΟ. καὶ μὴν ἔπερσάν γ᾽ Ἴλιον τῷ σῷ σϑένει. 
43,0. τοιγάρ σφε σὺν σοὶ βούλομαι δρᾶσαι κακῶς. 

ΠΟ. ἕτοιμ᾽ ἃ βούλει τἀπ᾿ ἐμοῦ. δράσεις δὲ τί; 
46. δύσνοστον αὐτοῖς νόστον ἐμβαλεῖν ϑέλω. 

ΠΟ. ἐν γῇ μενόντων ἢ καϑ' ἁλμυρὰν ἅλα; 

ΑΘ. ὅταν πρὸς οἴκους ναυστολῶσ᾽ ἀπ᾽ Ἰλίου. 
καὶ Ζεὺς μὲν ὄμβρον καὶ χάλαξαν ἄσπετον 

πέμψει γνοφώδη τ᾽ αἰϑέρος φυσήματα, 

-τ δι 

δ2 μικρὸν Ρ ὅ8 ἠπίας ταῦῦ. ἴῃ ἠπίους Ν δῦ κοινὸν ἀγ- 
γέλλεις Ῥ δ ἕνεχ᾽ Ν, οὔνενκ᾽ οοἰθι! | ἔνϑ᾽ ἐβαίνομεν ὅ9 ἦ 
πόλεος] Βυτροβ, ἦπου νῖν Β, ἦπου νῦν Ν οὖ πΒοηρίο ἣν βιρον ὅν Ο,, 
ἥἧπου νυν Ρ 60 ἐς μἷἰςο ΒΟ. 61 κοινούσῃ] ΤιΘπξίπρ', κοινώση 1ἰΡτὶ 
2 καὶ συνϑελήσεις Ὁ (συνϑεχήσης () 68 ϑέλω] χρήξω Ξ0081, [ογί. 
ποϑῶ, οἷν. ΟΥ. 747 64 οὔνεκ᾽ ἦλϑες Ρ, ἦλϑες οὔνεκ᾽ οδἰθιϊ 08 ἃ 
ἂν τύχοις (ὐ τύχη Ῥ οὐ Ογη1]. ο. 70]. Υ͂ Ρ.ὄ 116 ἃ 70 εἴλε Ο, εἷλκε 
οὕϊατη ΟὐυὙυ}} 5 71. 7. οἵα, ΡΟ 12 ἔπερσάν γ᾽) ΜΙοίοτίαβ, ἔπερσάν 
Ὁ Ο, ἕπερσατ ΡΟ πῦ δύστηνον Ὁ 10 μένουσιν Ρ 7118 χάλαξα Ρ 

19 δνοφώδη Ὀιπάον | ἐϑέρος φησήματα ὁοτγ. ἴῃ αἰϑέρος φυσήματα 



- ῷ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΎ 

ἐμοὶ δὲ δώσειν φησὶ πῦρ κεραύνιον, 80 
βάλλειν ᾿Ζ“χαιοὺς ναῦς τε πιμπράναι πυρί. 

σὺ δ᾽ αὖ τὸ σὺν παράσχες Αἴγαιον πόρον 
τρικυμίαις βρέμοντα καὶ δίναις ἁλός, 

πλῆσον δὲ νεκρῶν χοῖλον Εὐβοίας μυχόν. 

ὡς ἂν τὸ λοιπὸν τἄμ᾽ ἀνάκτορ᾽ εὖ σέβειν 8ῦ 
εἰδῶσ᾽ ᾿χαιοὶ ϑεούς τε τοὺς ἄλλους σέβειν. 

ΠΟ. ἔσται τάδ᾽" ἣ χάρις γὰρ οὐ μαχρῶν λόγων 

δεῖται᾽ ταράξω πέλαγος Αἰγαίας ἁλός. 

ἀκταὶ δὲ Μυχόνου 4]ἠἡλιοί τε χοιράδες 

Σκῦρός τε ἡῆμνός ϑ᾽ αἱ Καφήρειοί τ᾿ ἄκραι 90 
πολλῶν ϑανόντων σώμαϑ᾽ ἕξουσιν νεκρῶν. 

ἀλλ᾽ ἕρπ᾽ Ὄλυμπον καὶ κεραυνίους βολὰς 
λαβοῦσα πατρὸς ἐκ χερῶν καραδόχει, 

ὅταν στράτευμ᾽ ᾿Ζ4ργεῖον ἐξιῇ κάλως. 

μῶρος δὲ ϑνητῶν ὅστις ἐκπορϑεῖ πόλεις, οὔ 

ναούς τὲ τύμβους ϑ'᾽. ἱερὰ τῶν κεκμηκότων. 

ἐρημίᾳ δοὺς αὐτὸς ὥλεϑ'᾽ ὕστερον. 

ΒΚΑΒΗ. 

ἄνα. δύσδαιμον., πεδόϑεν κεφαλήν, 

ἐπάειρε δέρην᾽ οὐκέτι Τροία 

τάδε καὶ βασιλῆς ἐσμεν Τροίας. 100 

μεταβαλλομένου δαίμονος ἀνέχου. 

πλεῖ κατὰ πορϑμόν. πλεῖ κατὰ δαίμονα, 

μηδὲ προσίστω πρῶραν βιότου 
πρὸς κῦμα πλέουσα τύχαισιν. 

αἰαΐ αἰαΐ. 10ὅ 

80 φησὶ πῦρ κεραύνιον])] πῦρ κεραύνιον λέγει, Β6Π0Ο]. Τ᾿ γοΟΡν. 8582 
81 πυρί] φλογί Βυγρθδ 82 πάρασχε Ο | δίναις ἁλός] δεινῷ σάλῳ 
Π. Β. ἘπρΊαπα 85 εὐσεβεῖν [100] 86 ϑεῶν τε τῶν ἄλλων σέβη 
Οδιηρου (μι 11 ξδὴ) 89 μυκίνου Ο] ἴοντί. Ζ΄ήλιν 91 ἕξουσι ΟΡ 
94 ᾿“ργεῖον] Οδμῃύογ, ἀργείων ΟἹ | κάλος ὁοΥΥ. ἴῃ κάλως 9ὅ ἐχ- 
πέρσας ἘΘΙΒΚΘ 97 αὐτὸς ἀνταπώλετο Νδιοκ, οἷν. Ἠθ]. 106 098 χορ. 
ριδοῆχιῦ Ρ | δυσδαῖμον Ὁ | πεδόϑεν, αἰ ΒΌΡΘΙ ῬΥΪΒ 8 8501.. Ν᾿ | κεφαλά 
ΒΝ, οἷν. 5680]. ὦ ἐκ ϑεῶν δυσδαίμων κεφαλὴ γεγονυῖα, ἀπᾷθ νᾶ ΓΙ 
Β04. νἱύϊοθετη Ἰθούϊοπθιη ϑεόϑεν κεφαλή τπομθπΐθ Βαυποϊο οἱτοαιϊῦ 
υ, Βομνναγῦ 090 δέρην τ΄ Μυθργδνθ 100 κοὐὺ Βοίμθ [ βασιλεῖς 
ΠΡῚῚ [101 ἀνσχοῦ Νῶιοῖς 102 δαίμονα] πνεύματα Ε΄. απ, Βομιηαῦ 
108 προσίστη ἢ 106 ΕΚ. ρτγδρῆχιῦ ὃ 

“ συ δ... αὕ.: λα τ  “ αὐ ΥΣΝΣ 



ΤΡΟΙΑΔῈΣ ιν] 

" ΠΧ ΜΒΕΝΝ 

Ἵ ᾿ 

τί γὰρ οὐ πάρα μοι μελέᾳ στενάχειν, 

ἧ πατρὶς ἔρρει καὶ τέκνα καὶ πόσις: 
ὦ πολὺς ὄγκος συστελλόμενος 

προγόνων, ὡς οὐδὲν ἄρ᾽ ἦσϑα. 

τί μὲ χρὴ σιγᾶν; τί δὲ μὴ σιγᾶν; 110 

τί δὲ ϑρηνῆσαι; 
δύστηνος ἐγὼ τῆς βαρυδαίμονος 

ἄρϑρων κλίσεως, ὡς διάκειμαι. 

νῶτ᾽ ἐν στερροῖς λέκτροισι ταϑεῖο᾽. 

οἴμοι κεφαλῆς. οἴμοι κροτάφων 115 

β πλευρῶν ϑ'. ὥς μοι πόϑος εἵλίξαι 

β καὶ διαδοῦναι νῶτον ἄκανϑάν τ᾽ 

εἰς ἀμφοτέρους τοίχους μελέων 
ἐπὶ τοὺς αἰεὶ δακρύων ἐλέγους. 

μοῦσα δὲ χαὕτη τοῖς δυστήνοις 120 

ἄτας κελαδεῖν ἀχορεύτους. 

πρῶραι ναῶν ὠκεῖαι, 
Ὑ ᾿ [ΑἹ , 

Ιλιοὸν ἱερὰν αἱ κώπαις 

δι᾿ ἅλα πορφυροειδέα καὶ λιμένας 

Ελλάδος εὐόρμους. 12 δι 

αὐλῶν παιᾶνι στυγνῷ 

συρίγγων τ᾽ εὐφϑόγγων φωνᾷ 

βαίνουσαι πλεχτὰν Αἰγύπτου 

. παιδείαν ἐξηρτήσασϑ'., 

αἰαῖ, Τροίας ἐν κόλποις 180 

τὰν Μενελάου μετανισόμεναι 

στυγνὰν ἄλοχον. Κάστορι λώβαν 

108 πολλὺς ΡΙ συστελλόμενος] γιοίουῖαβ, συστελλομένων ΟΡ 109 

ὃς Ο᾽η. Οἴ'͵ 1Π1] δὲ μὴ ϑρηνῆσαι Ο 118 κλίσεως Μύυβρυᾶνθ, κλλισίας 
. κλίσιος Ρ ] ἧς δὴ κεῖμαι Ἠδε ΓΘ 114 στέρνοις ῬῚ ταϑεῖσ᾽ Η, 

᾿αϑεῖσα ΟΡ 119 ἐλέγχου Ρ 120 καὐτὴ 6 ργοϑῦ 120 οοἸ]ϊοοδῦ 119 
ϑουπμαγᾶν, ἴονί. μοῦσα δὲ χαὕὔτη τοῖς δυστήνοις πιτύλοις αἰεὶ δακρύων 
᾿λέγους ἄτας κελαδεῖν ἀχορεύτους, οἷν. ΗἸΡΡ. 1464 122 ναῶν] λιαῶν 
Θ| ὠκείαις ΤΎΥΓΙΘΙ] 128 ἱερὸν Ὁ, ἱρὰν Τιθπὐηρ' 128 54. κώπαισι, 
“ἢ | ἅλα ΚιτοΒΒοΙ 194 πορφυρίδεα. Ῥ. οἷν. Ηό5γ0Ε. δι᾿ ἅλα πορφυ- 
᾿οειδῆ᾽ διὰ τῆς μελαίνης ϑαλάσσης | λίμνας Ηανύαῃρ 1 δι56., ΤΟΤΕ. 
ίμνας Ελλάδος εὐόρμους «ἀκτὰς 121 εὐφώνων ταῦ. ἴῃ εὐφϑόγγων 

", εὐφϑόγγῳ ΑἸαϊπα | φωνᾷ , φωναῖς Ὁ 129 ἐξηρτήσασϑε ΟΡ 
81 μετανισόμεναι ΒΝ, μετανισσόμεναι ΟΡ 



τ0 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

τῷ τ᾽ Εὐρώτᾳ δυσκλείαν, 
ἃ σφάζει μὲν 
τὸν πεντήκοντ᾽ ἀροτῆρα τέκνων , 18 

Πρίαμον, ἐμέ τε μελέαν ᾿Εχάβαν Ϊ 
ἐς τάνδ᾽ ἐξώκειλ᾽ ἄταν. ἴ 

ὥμοι ϑάκους οἵους ϑάσσω 

σκηναῖς ἐφέδρους ᾿Δ4γαμεμνονίαις. 
δούλα δ᾽ ἄγομαι γραῦς ἐξ οἴχων 140 

κουρᾷ ξυρήκει πενϑήρει 

κρᾶτ᾽ ἐχπορϑηϑεῖσ᾽ οἰχτρῶς. 
ἀλλ᾽, ὦ τῶν χαλκεγχέων Τρώων 
ἄλοχοι μέλεαι καὶ κόραι δύσνυμφοι. 
τύφεται Ἴλιον, αἰάξωμεν᾽" ι - 48 

μάτηρ δ᾽ ὡσεί τις πτανοῖς χλαγγὰν 
ὄρνισιν ὅπως ἐξάρξω ᾽γὼ 

μολπὰν οὐ τὰν αὐτὰν 

οἵαν ποτὲ δὴ 

σκήπτρῳ Πριάμου διερειδομένου 150 
ποδὸς ἀρχεχόρου πλαγαῖς Φρυγίαις 

εὐκόμποις ἐξῆρχον ϑεούς. 

ἩΜΙΧΟΡΙΟΝ. 

“Ἑκάβη, τί ϑροεῖς; τί δὲ ϑωύσσεις; ΒΙΤΌΡΕ. 
ποῖ λόγος ἥκει; διὰ γὰρ μελάϑρων 

188 δυσκλείαν] Νάυοκ, δύσκλειαν 10 18 τὸν] ὧν (ν6] ὧν) Β, 
ὧν Ν 186 ἐμὲ τὰν μελέαν δ᾽ ν6] ἐμξ δ᾽ αὖ μελέαν, οδίογί5. ἀ 616 8, 
Τιοηθηρ' 1571 ἐς τὸ Ὁ 188 οἵους] οὺὃὺς Ρ 189 ἐφέδρους) ΒοίΠΕ6, 
ἔφεδρος ἸΙΌΥ] | ̓ Ζγαμεμνονίαις]} Δ ΙΟΚοπδον (ἔοχύ. ᾿φγαμεμνονίοις), ἀγα- 
μὲεμνονξείαις ΟΡ 140 δοῦλ᾽ ἄγομαι Ὁ 141 ξυρήκει α6]6ἐ Βατροδ 
στενά ήρει Ὁ, πενϑήρη (, οἷν. 5680]. τὴν πενϑίμην κεφαλήν 142 ἐχ- 
πορϑησεῖο᾽ ῬΙ ἐχπορϑεῖσ᾽ αἰχτρῶς Ν, ἴοτῦ. ἐκπορϑηϑεῖοσ᾽ αἰκῶς 148 
χαλμεχέων ΒΝ 144 χαὶ οἵη. Ν᾿ | δύσνυμφοι ΠΗ, δύσνυμφαι ΟΡ] 
ἄλοχοι μέλεαι, μέλεαι κοῦραι καὶ δύσνυμφοι Ἠδτητηδηπ, ἄλοχοι μέλεαι καὶ 
δύσνυμφοι ΚΙτΟΠΒΟΙ͂ 14 αἰάξωμεν) ΑἸάϊπᾶ, αἰάξομεν ΟΡ 14088. 
μήτηρ ΤΊ τις οἵη. Ο | ὄρνισιν ὅπως] ὄρνις ὨΙπαοτ [ μολμὰν ΒΝ. 
ΒΌΡΟΙ «ἰδοῦ ὦ 5οῖ. ΒΞΝ | Τ1οτῦὺ. μάτηρ δ᾽ ὡσεί τις πτανοῖς ὅρον, 
ἐξάρξω ᾿γὼ κλαγγὰν οὐ τὰν αὐτὰν, οἷγ. 5610]. καϑάπερ δὲ ὄρνισιν ἡ 
μήτηρ ἐξάρχει τὴν πτῆσιν, οὕτως κἀγὼ τὴν κλαγγὴν καὶ τὸν ϑρῆνο 
ἐξάρξω κτὸὲς 149 οἱάν ποτε Β. | ποτὲ ἀο]οὺ ΗἩδγύαμρ 160 διξρειδὸ- 
μένου] ἩἨργνογάρῃ, διερειδομένα [1011 (δ᾽ ἐρειδομένα ῬῚ 161 παιδὸς 
1 ἀρχαιχόρου πληγαῖς ῬΊ ἴον. Φρυγίοις 108 ΧΟ. ἸἰρΥἱ, 564 νἱᾷ. δὰ 
ν. 104 οὖ οἵτ, β0}0]. δᾶ ν. 166 λέγει πρὸς τὰς λοιπὰς τὰς ἔσω, ἵνα τὸ 
ἡμιχόριον ἐξέλθῃ οὐ «ἃ ν. 110 τὸ λοιπὸν ἡμιχόριον ἐξῆλϑεν 104 54. ποῖ 

“δ. 
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ἄιον οἴκτους οὺς οἰχτίξῃ. 15 

διὰ δὲ στέρνων φόβος ἀϊίσσει 

Τρφῳάσιν, αἵ τῶνδ᾽ οἴκων εἴσω, 
δουλείαν αἰάξουσιν. 

ὦ τέκν᾽, ᾿Αργείων πρὸς ναῦς ἤδη 

κινεῖται κωπήρης χείρ. 100 

. οὐ ᾽γὼ τλάμων, τί ϑέλουσ᾽; ἦ πού μ᾽’ ἤδη 
ναυσϑλώσουσιν πατρίας ἐκ γᾶς: 

ες οὐκ οἶδ᾽, εἰκάξω δ᾽ ἄταν. 
ἩΜΙ͂Χ. ἰὼ ἰώ. 

μέλεαι μόχϑων ἐπακουσόμεναι 10 
Τρῳάδες, ἔξω κομίξζεσϑ' οἴκων᾽ 

στέλλουσ᾽ ᾿᾽Ζ4ργεῖοι νόστον. 
πκ. ἃ ἢ 

: μή νύν μοι τὰν 

ἐκβακχεύουσαν Κασάνδραν 170 
πέμψητ᾽ ἔξω, 
αἰσχύναν ᾿Δ4ργείοισιν, 

μαινάδ᾽, ἐπ᾽ ἄλγει δ᾽ ἀλγυνϑῶ. 
[ἰὼ] Τροία Τροία δύσταν᾽. ἔρρεις. 

δύστανοι δ᾽ οἵ σ᾽ ἐκλείποντες 

καὶ ξῶντες καὶ δμαϑέντες. 11ῦ 

ἨἩΜΙΧΟΡΙ͂ΟΝ. 

οἴμοι. τρομερὰ σκηνὰς ἔλιπον ΔΗ ΙΒύΤ. 

ἜΣ τάσδ᾽ ᾿Δγαμέμνονος ἐπακουσομένα, 

Ιχόγος ἥκει οὖ ἄιον οἴκ οἵη. Ῥ᾽] ἥκει τηαῦ. ἴῃ ἴκει Β | σοὶ μόγος ἥκει 
Ἔ. αα. ϑ'ομτηῖϊας 1586 φόβος] ἴοτί. τάρβος, αποᾶ ἀδροιπδαύαν θ᾽ 16 
108 αἰάξζουσι Ρ 19 ὦ τέκνον Ἠδηίΐαπρ' (τέκν᾽, ἀο]6ῇο ὦ, οἸτη ΝδΌΟΚ, 
'τέλνον ῬΦ]6Υὴ) ] ναῦς ἤδη] νόστον ΝΥ 1ϑτηονῦ ΤΟΊ ΧΟΣ Ὁ ΠΠ15] 
᾿ποίϑ ἴπ ὶ οΟΥἿ. Μυβρτγᾶνθ | οἷ ἐγὼ Ο τλάμων Ῥ, μελέα Ο] μ᾽ ἤδη Ο, 
γε δὴ , μὲ δὴ Η, τλάμων ἀο]οὺ ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, τί ϑέλουσ᾽ οἷοιῦ ΗἩδτγύαῃρ, 
ονύ. οἱ ᾽γὼ τλάμων, τί ϑέλουσ᾽. οὔ που ναυσϑλώσουσ᾽ ἐκ πατρίας ἐμὲ 
γᾶς 162 ναυσϑλώσουσι ΟἹ | πατρίας] Βοίπθ, πατρῴας 11011 | ἐκ Ο, 
ἐπὶ Ῥὶ ἀπᾶθ ἀπὸ ΑἸάϊπα 168 ΕΚ. οι. ΟΡ, μβαροῦὺ Ηὀ 164 ΗΜΙΧ. 
ΧΟ. Ρ 106 μόχϑον Ο | ἐπακουσέμεναι Ν᾽ 1660 ἔξω κομίσασϑ' 
,ΑἸάϊαδ, ἐξορμίξεσϑ᾽ Ἠθδά]άτα 169 μή νύν] Ηδιτηδημῃ, μὴ νῦν ΟΡ 
110 βακχχεύουσαν ΑἸάϊπα, [ κασσάνδραν Ρ 111 πέμψετ᾽ ῬΤ | ἔξω 
ἱπέμψητ᾽ Νῶιποῖκ | αἰσχύνην Ῥ | ̓ Δργείοισιν] Ηδαῦι, ἀργείοισι ΟΡ 
179 ἄλγεσι  | ἀλγυνθῶ ἰώ ΒΝ 1718 ἰὼ ἀο]ογιὺ οι ον 174 δύ- 

'στανον ἢ] σὲ ἢ ἐκλείποντες)] Βυτρθβ, ἐκλιπόντες ΟΡ {0 ΧΟΝ Ὁ. 
]ὰ6 δα γ. 168 [| τρομερὰς Ο] 117 ἐπακουσομέναν Ο, ἐκπευσομένα Νῶθοκ 
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βασίλεια, σέϑεν, μή μὲ κτείνειν 

δόξ᾽ ᾿“ργείων κεῖται μελέαν, 

ἢ κατὰ πρύμνας ἤδη ναῦται 180 

“στέλλονται κινεῖν κώπας. 

ΕΚ. ὦ τέκνον, ὀρϑρεύου σὰν ψυχάν᾽" 

ἐκπληχϑεῖσ᾽ ἦλθες φρίχκα. 
ΗΜΙΧ. ἤδη τις ἔβα Δαναῶν κῆρυξ; 

τῷ πρόσκειμαι δούλα τλάμων; 18 

ΒΚ. ἐγγύς που κεῖσαι κλήρου. 

ΠΜΙΧ. ἰὼ ἰώ. 

τίς μ᾽ ᾿Ζργείων ἢ Φϑιωτᾶν 

ἢ νησαίαν μ᾽ ἄξει χώραν 

δύστανον πόρσω Τροίας; , 

ΕΚ. φεῦ φεῦ. 190 

τῷ δ᾽ ἁ τλάμων 
ποῦ πᾷ γαίας δουλεύσω γραῦς. 

ὡς κηφήν, ἁ 
δειλαία νεκροῦ μορφά, 

νεκύων ἀμενηνὸν ἄγαλμ᾽, ἢ 

τὰν παρὰ προϑύροις φυλακὰν κατέχουσ᾽ 

ἢ παίδων ϑρέπτειρ᾽, ἃ Τροίας 19ὅ 
ἀρχαγοὺς εἶχον τιμάς; 

ΧΟ. αἰαϊ αἰαῖ, οἵοις οἴκτοις 5 ΓΌΡΉ. 

τὰν σὰν λύμαν ἐξαιάζξεις" 

οὐκ ᾿Ιδαίοις ἱστοῖς κερκίδα 

δινεύουσ᾽ ἐξαλλάξω. 200 

182 ὀρϑεύου (Οἱ 188 ΧΟ. ΟἹ, οτα. ΑἸάϊπα | ἦλϑες)] Ηατνΐαπρι 
ἦλθον 10] 184 ΗΜΙ͂. οτὰα. Ο!}, γυδθῆχιὺν 6:10. 188 τλάμον 
180 κεῖται. ὁ 187 ΗΜΙΧ.] ϑοιαῖον, ΧΟ. ΟΊ «αμπίθ τίς Ἠθοῦθδθ ποίδ 
ἴη ᾿Ρ | μὲ ἱΡ ! φϑιωτᾶν Η, φϑιωτάν ᾿, φϑιωτῶν Ὁ 188 ἴον. νη- 
σαίας ν6] ρούϊα5 νησαίου.. χώρας | μ᾽ ἄξει Ο, ἥξει Ῥ 189 πόρσω] 
ιπάονῇ, πόρρω Ρ, πρόσω ΒΝ, γρ. πόρρω βιροιβον. ΒΝ, πρόσω (Οἱ 
190 ρῬουβοῆδθ πούδιη οἵη. ὦ, Χο. 191 ποῦ πᾶ ΒΟ, ποῦ παῖ ΝΡ, 
ποῦ ποῦ ΑἸά., [ονὺ. ποῦ 192 χκηφήνα. Ὁ. σκηφήν ἃ 198---ὖ 
παροὺ 2181} πἰδὶ νεκύων ἀμενηνὰ | παρὰ προϑύροις | ἢ παίδων ϑρέπτη- 
ρας 194 παρά τε Ὁ, πὰρ οἷα Νθοκ 196 ϑέπτειρ᾽ ΒΝ τ" 
1917 ΕΚ. ΟἽ οἵοις] 5ουρϑὶ, ποίοις δ᾽ 1101 198 ἐξετάξεις Ρ 199 ΧΌ: 
Ο, ΕΚ. ῬΊ ἱστοῖς] ΑἸάϊπο, ἱστοῖσν Ο 200 ἐξαλάξω ΒΝ, ἐξολολύξω 
Βαυίμο!α : 
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νέατον τεκέων σώματα λεύσσω. 
νέατον᾽ μόχϑους ἕξω κρείσσους.. 
ἢ λέκτροις πλαϑεῖσ᾽ ᾿Ελλάνων᾽ 
ἔρροι νὺξ αὕτα καὶ δαίμων" 

' ἢ Πειρήνας ὑδρευομένα 0ῦ 

πρόσπολος οἰκτρὰ σεμνῶν ὑδάτων [ἔσομαι]. 

β τὰν κλεινὰν εἴθ᾽ ἔλθοιμεν 
Θησέως εὐδαίμονα χώραν. 

μὴ γὰρ δὴ δίναν γ᾽ Εὐρώτα, 210 
τὰν ἐχϑίσταν ϑεράπναν λένας. 

ἔνϑ᾽ ἀντάσω Μενέλᾳ δούλα. 
β τῷ τᾶς Τροίας πορϑητᾷ. 

β τὰν Πηνειοῦ σεμνὰν χώραν, ΘΗ ΙΒΌΤ. 

κρηπῖδ᾽ Οὐλύμπου καλλίσταν, 21 
2 , , Φ»ὔ 2 
ὄλβῳ βρίϑειν φάμαν ἤκουσ 

' 3 "-"Ὗῃ 2 2 , . εὐϑαλεῖ τ εὐκαρπείᾳ 

τάδε δεύτερά μοι μετὰ τὰν ἱερὰν 

Θησέως ξαϑέαν ἐλϑεῖν χώραν. 

καὶ τὰν Αἰτναίαν ᾿Πφαίστου 220 
, 3 Ψ , 

Φοινίκας ἀντήρη χώραν, 

Σικελῶν ὀρέων ματέρ᾽. ἀκούω 
καρύσσεσϑαι στεφάνοις ἀρετᾶς. 

Ψ εῚ , -Ἣ 

τὰν τ ἀγχιστευουσαν γᾶν 

Ἰονίῳ ναύτα πόντῳ, 22 ὅ 
ἃν ὑγραίνει καλλιστεύων 

! 
ἔ 

' 201 ΕΚ. ΒΒ. ᾶθὸ πού δύᾶϑῶὼ ἴπ Ν᾽ 201 54. νέατον] ϑ'614]6ν, νέα 
σοι ἸΙΌΥΙ 202 μόχϑους δ᾽ ΘΘΙΩΙΥ 208 πλασϑεῖσ᾽ ΒΝ 204 αὔτα 
« ΘΙ, αὐτὰ ΟΡ 20ῦ ὑδρευομένα] {. ἨρΙΠαπα, ὑδρευσομένα ἸΙΌΥΙ 
ὑδρευσομένᾳ Βα, ἱδρευσομένα ΟἽ 200 οἰκτρὰ οτὰ. Ὁ | ἔσομαι ἀο]Θονῦ 
ΘΥΤηϑ τ ἰ πρόπολος σεμνῶν ὑδάτων ἔσομαι Πιπᾶο 2017 ΧΟ. Ρ 

10 ΕΚ. μὴ γὰρ ἐν δίνᾳ γ᾽ Ρ 211 τᾶς ἐχϑίστας Ἠατνύπηρ [ ϑεράπαν 
ΒΝ, ϑεράπεναν 6ο17. ἴῃ ϑεράπαιναν Ρ 212 μενελάυθυ" Ν 218 τῆς 
ΒΟ, οΩ. Ν 21 χρ πίδ᾽ ΒΒ, κρηπίδ᾽ ΝῚ ὀλύμπου 210 ὄλβον Ρ 
; 2117 εὐϑαλεῖ) εὐαλδεῖ ΠΟΌτΘο | εὐκαρπείᾳ] Βυγρθβ, εὐκαρπίᾳ ΒΝ, 
τχκαρπία Οὐ 219 ἐλϑεῖν οἴη. Ρ 2920 ἀτναίαν (ὐ οὐ αὖ να. 8 οὔ 6χ 
εἰτναίαν ταβϑυγα ἔδούατη Ν᾽ 221 φοίνικας ΒΝ 228 χαρύσσεσϑε 
ΒΝ οὐ ἤπ. ε οχ α οουγϑοῖο Ο΄, χηρύσσεσϑαι Ῥ | στεφάνοις τ᾽ ἀρετὰς 
Ὁ 22ῦ ναύται ἢ] ᾿Ιονίου λαίτματι πόντου ἨθΥοΥάΘη 220 τὰν 
Νδῦοῖ | ὑδραίνει Ρ 
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ὁ ξανϑὰν χαίταν πυρσαίνων 

Κρᾶϑις ζαϑέαις παγαῖσι τρέφων 

εὔανδρόν τ᾽ ὀλβίζων γᾶν. 

καὶ μὴν “αναῶν ὅδ᾽ ἀπὸ στρατιᾶς 280 
κῆρυξ νεοχμῶν μύϑων ταμίας 

στείχει ταχύπουν ἴχνος ἐξανύων. 

τί φέρει; τί λέγει; δοῦλαι γὰρ δὴ 

Ζωρίδος ἐσμὲν χϑονὸς ἤδη. 

ΤΑΛΘΥΡΙΟΣ. “ 
Ἁ ᾿Εκάβη. πυκνὰς γὰρ οἶσϑά μ᾽’ ἐς Τροίαν ὁδοὸὺςὨ 285. 

ἐλϑόντα κήρυκ᾽ ἐξ ᾿Αχαιικοῦ στρατοῦ. 

[ἐγνωσμένος δὲ καὶ πάροιϑέ σοι, γύναι..} 
Ταλϑύβιος ἥκω καινὸν ἀγγελῶν λόγον. 

ΕΚ. τόδε [τόδε], φίλαι Τρῳάδες, ὃ φόβος ἦν πάλαι. 

ὩὩϑϑαὐϑπὐπν σιν αν σπσννννο 

ΤΑ. ἤδη κεκλήρωσϑ᾽, εἰ τόδ᾽ ἦν ὑμῖν φόβος. 240. 
ΕΚ. αἰαῖ, τίν᾽ ἢ Θεσσαλίας πόλιν 

Φϑιάδος εἶπας ἢ Καδμείας χϑονός: 

ΤΑ. κατ᾽ ἄνδρ᾽ ἑκάστη κοὐχ ὁμοῦ λελόγχατε. 
ΕΚ. τίν᾽ ἄρα τίς ἔλαχε; τίνα πότμος εὐτυχὴς 

Ἰλιάδων μένει; ολῦ᾽ 
ΤΑ. οἶδ᾽ ἀλλ᾽ ἕκαστα πυνθάνου, μὴ πάνϑ᾽ ὁμοῦ. 
ΕΚ. τοὐμὸν τίς ἄρ᾽ ἔλαχε τέκος, ἔννεπε, 

τλάμονα Κασάνδραν; 

291 πυρσαίνων., ϑΌΡΘΥΒΟΙ. πυρσεύων ΒΝ, πυρσεύων, 5οτίρίο αἷϑ 
ΒΌΡΟΥ εὖ (᾽, πυρδεύων Ρ 228 κράνϑις Ἢ | [οτῦ. ξαϑέοις, οἴν. 1075 | 
πηγαῖσι ΒΝΡΡ 229 εὔδενδρον Ε΄. αα. Βομηηϊαΐ | τ΄ οα. ΝΝ 280 ΧΟ. 
ΟΡ 281 νεογμῶν Ρ 282--4 Ὠ1Π1] Ὠ1581 γοῖρῶ ἐξανύων | δοῦλαι γὰρ 
δὴ [ χϑονὸς ἤδη ἴῃ ἤπθ γϑυβϑιπτη βου ρύδ 1Π10118 νϑυβθιατη σϑοι]5. τ 108 
Βαρον Ὁ 282 ἐξανύτων ῬΟΥΒΟΝ 288 δοῦλαι γὰρ δὴ) ἴοτ᾽. δουρι- 
άλωτοι 286 ἀχαιικοῦ ΑἸα]η8] ἀχαΐϊκοῦ 1100] 2817 ἐγνωσμένως 
ΒΝ πάροιϑεν Ὁ] νϑύϑῦχτη ἀρϊθνιῦ ΠΟῦτθο (Οο0 σϑυβὰβ Ηθο. 804 ροπῖ 
ΠΗ. Ῥυ]η2) 288 καινὸν Ο, κοινὸν ᾿ | ἀγγελῶν Π, ἀγγέλων ταῦ. 1 
ἀγγέλλων ἢ, ἀγγέλων Β΄, ἀγγέλλων Οὐ, ἀγγέλω Ν 289. αἸδθυαμη τόδε 
ἀρίονῦ Νωποῖὶς | τρῳάδες Ῥ, γυναῖκες Ο 240 κεχλήρωθ' ΒΝ, κε- 
κλήρωτ᾽ (Οὐ | εἰς τόδ᾽ Ο | τόδ᾽ ἡμῖν φόβος Ο 241 τίνα Ῥ |[ πόλιν] 
Ηαυύαμῃρ', πόλιν ἢ 1101] 242 ἣ καὶ ΟὉ 248 λελόχατε Ν 244 ἔλαχον 
17 εὐτυχὴς] ἴοτύ. εὐμαρὴς 24ῦ μένει] Ἠθιτηδπη, μενεῖ ΟΡ 240 
οὐδ΄. τατιν, ὮΝ Οὐδ 8 241 ἄρ᾽ οἵα. Ο | ἄρ᾽ ἔλαχε τέκος, ἔνεπε ΚΙτΟΙ- 
ΠΟΙ͂ (ἔνεπε ἴῴτη Θ᾽ α] ουὴ 248 κασσάνδραν ἢ 
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οὔκ, ἀλλὰ λέκτρων σκότια νυμφευτήρια. 
ἢ τὰν τοῦ Φοίβου παρϑένον, ἃ γέρας ὃ 
χρυσοκόμας ἔδωκ᾽ ἄλεκτρον ζόαν; 

ΤΑ ἔρως ἐτόξευσ᾽ αὐτὸν ἐνθέου κόρης. οδῦ 

ΕΚ. ῥῖπτε, τέκνον, ζαϑέους 

κλῇδας καὶ ἀπὸ χροὸς 

Ι ἐνδυτῶν στεφέων ἱεροὺς στολμούς. 

ΤΑ. οὐ γὰρ μέγ᾽ αὐτῇ βασιλικῶν λέκτρων τυχεῖν; 

ΕΚ. τί δ᾽ ὃ νεοχμὸν ἀπ᾽ ἐμέϑεν ἐλάβετε τέκος [ποῦ μοι]; 260 
ΤΑ. Πολυξένην ἔλεξας, ἢ τίν᾽ ἱστορεῖς; 

᾿ ἘΚ. ταύταν τῷ πάλος ἔζευξεν; 

ΤΑ. τύμβῳ τέτακται προσπολεῖν ᾿Αχιλλέως. 

ἜΚ. ὦμοι ἐγώ: τάφῳ πρόσπολον ἐτεκόμαν. οθὅ 

ἀτὰρ τίς ὅδ᾽ ἢ νόμος ἢ 
τί ϑέσμιον, ὦ φίλος. Ἑλλάνων; 

ΓΤ4. εὐδαιμόνιζε παῖδα σήν" ἔχει καλῶς. 

ἜΚ. τί τόδ᾽ ἔλακες; ἀρά μοι ἀέλιον λεύσσει; 

ΤΆ. ἔχει πότμος νιν. ὥστ᾽ ἀπηλλάχϑαι πόνων. 210 
ἜΚ. τί δ᾽ ἁ τοῦ χαλκεομήστορος Ἕκτορος δάμαρ, 

᾿ἀνδρομάχα τάλαινα, τίν᾽ ἔχει τύχαν; 
ΤΑ. καὶ τήνδ᾽ ᾿4χιλλέως ἔλαβε παῖς ἐξαίρετον. 

ἜΚ. ἐγὼ δὲ τῷ πρόσπολος ἃ τριτοβάμονος χερὶ οΤῦ 
3 δευομένα βάκτρου γεραιῷ κάρα; 
ΤΆ. ᾿ἸΙϑάκης Ὀδυσσεὺς ἔλαχ᾽ ἄναξ δούλην σ᾽ ἔχειν. 

249 ἄναξ] γέρας Νῶυοῖς 260 ἣἢ ΒΝ βυροῦ᾽ 501. 8δ25Ν νύμφη 
Ρ 204 ξόαν] ϑρο1α]6υ, ξζωάν 1101] 2ῦδ κούρης ΒΝ 257 χληΐδας 
Ῥ᾿ χλειΐδας Ο, κλάδας (. δίδπ!]ογ [ καὶ οτα. Ο 209 αὐτὴ ΒΒ, αὐτὴν ΗΠ 
᾿ς 200 τί δ᾽ ὃ] Τγενμύ, τί δὲ τὸ ΒΟ, τί δὲ τὸν ΝῚ᾿ | ἀπεμέϑεν Β, 
ἀπεϑέμεν Ν | ἔλαβε Ν | ποῦ μοι ἀο]ον! Πιπαογῇ 208 ταύτην Ο, 
Ἰδοὺ οὔτ Βυγροβδίο ὨΙπαου  ἔξευξε Ο 204 ἀχιλέως Β 20 οἶμοι, 
ΒΝ 2660 ὅδ᾽ ἦν Ρ πο. τί ὁ. 2608 ἔχει τασῦ. ἴῃ ἔχειν Β, 
χειν ΟΝ 209 1[οτὖ. ἔλακες ἔλακες; 269 5α. ἀ6]οὺ τὰ. Βηαμη 210 

τόνων 0, κακῶν ᾿ 211 ἁ] ΠιπάοΥῖ, ἡ 1101 χαλκεομήστορος] ΒΌΤΡΘΒ, 
“αλκεομήτορος 0), χαλκεομίτορος 212 ἀνδρομάχη ΒΟΡ 218 καὶ 
τήνδ᾽ ] ταύτην Ἠθδυοτάθη 21ὅ τριτοβάμονος Ῥ' τριβάμονος Ο | χερὶ 
Ἡ, χειρὶ ΟΡ 4210 δευομένᾳ Β, δουλευομένᾳ Ν 211 Ἴϑακος ΝϑΌΟΙΙ 
Τ᾽ ογαϑαμ ἴῃ Ρ 
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ἩΚῚ . , 

ἄρασσε κρᾶτα κούριμον, 

ἕλκ᾽ ὀνύχεσσι δίπτυχον παρειάν. 280 
ἰώ μοί μοι. 

μυσαρῷ δολίῳ λέλογχα φωτὶ δουλεύειν, 

πολεμίῳ δίκας, παρανόμῳ δάκει, 

ὃς πάντα τἀκεῖϑεν ἐνθάδ᾽ οΒῦ 

ἀντίπαλ αὖϑις ἐκεῖσε διπτύχῳ γλώσσα 
φίλα τὰ πρότερ᾽ ἄφιλα τυϑέμενος πάντων. 
γοᾶσϑ᾽, ὦ Τρῳάδες, με. 

βέβακα δύσποτμος. οἴχομαι 

ἁ τάλαινα, δυστυχεστάτῳ 290 

προσέπεσον κλήρω. 

ΧΟ. τὸ μὲν σὸν οἶσϑα, πότνια, τὰς δ᾽ ἐμὰς τύχας 

τίς ἀρ’ ᾿Ζχαιῶν ἢ τίς “Ελλήνων ἔχει; 
ΤΑ. ἴτ᾽, ἐκκομίζειν δεῦρο Κασάνδραν χρεὼν 

ὅσον τάχιστα, δμῶες, ὡς στρατηλάτῃ 29ῦ 

ἐς χεῖρα δούς νιν, εἶτα τὰς εἰληγμένας 

καὶ τοῖσιν ἄλλοις αἰχμαλωτίδων ἄγω. 

ἔχ᾽ τί πεύκης ἔνδον αἴϑεται σέλας: 

πιμπρᾶσιν, ἢ τί δρῶσι, Τρῳάδες μυχούς. 

ὡς ἐξάγεσϑαι τῆσδε μέλλουσαι χϑονὸς 800 

πρὸς ΄άργος. αὑτῶν τ᾽ ἐχπυροῦσι σώματα 

ϑανεῖν ϑέλουσαι; κάρτα τοι τοὐλεύϑερον 

ἐν ταῖς τοιαύταις δυδσλόφως φέρει κακᾶ. 

280 ὀνύχεσι ΒΝ 282 δολίῳ τε Δ]άϊὰ 28ὅ τἀκεῖσ᾽ Ρ 286 
ἀντίπαλ᾽ ] ἴοτί. ἀνετίϑει πάλιν τ΄ 281 φίλα τὰ πρότερ᾽ ἄφιλα] 61 ]6Υ, 
ἄφιλα τὰ πρότερα φίλα ΟΊ πάντως Βοΐμε, ἔονί. πάντα 288 γοᾶσϑέ 
μ᾽, ὦ Τρῳάδες Ἠαετνίαηρ 200 ἁ ἀε]οὺ Ξβια]οὺ | ἃ τάλαινα ἃ 
291 προσέπεσα Ῥ, ἀπᾶθ προσέπαισα Ἠρτητήδηπ, ἴον. προσέπταισθα 292 
σὸν οἴη. (" 908 τί Ν.} ἀο τ γυδο) 294 κασάνδραν  καῦ- 
σάνδραν Ρ 290 χεῖρας Ο | δούς νιν Ῥ, δῶμεν Ο ] εἰληγμένας] θα, 
εἰλεγμένας ΟΡ 291 αἰχμαλωτίδας λέγω ' 298 αἴϑεται Ῥ, ἵσταται 
“, ὕπο τοίου ρ]οββαιη ΠΘ5. αἴϑεται: καίεται λαμπρῶς ΥΥ ΘΒ56]1ηρ᾽ ταῦ 5 
νοῦ Εὐριπίδης Τρῳάσιν σ᾽οθδδθ ρυδθοθᾶθηθ αἰϑέρα᾽ ἐμπυρισμόν, ἀπὸ 
τοῦ αἴδϑεσϑαι, αὐτὰ αὐϊάθιη δα ν. 1079 γρίοσὺύ ΑἸ ον, δαἀβουιρίῳ δα 
πᾶπο βρθοίανο 800 μέλλουσι Ὁ 801 αὑτῶν] Βτοᾶθδι, αὐτῶν ΟΡ 
γϑυβατη «ἀ6]οὺ Ἰ᾿, ὅα. Βομιηαῦ 808 ταῖς τοιαύταις] 5011051, τοῖς τοιούτοις 

ΠΡ] | κακά] ἰοτὺ. ξυγόν 
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ἄνοιγ᾽ ἄνοιγε, μὴ τὸ ταῖσδε πρόσφορον, 

ἐχϑρὸν δ᾽ ᾿᾽Δ4χαιοῖς εἰς ἔμ᾽ αἰτίαν βάλῃ. 80ῦ 
Ἁ 

ΕΚ. οὐκ ἔστιν. οὐ πιμπρᾶσιν, ἀλλὰ παῖς ἐμὴ 

μαινὰς ϑοάζει δεῦρο Κασάνδρα. δρόμῳ. 

| ΚΑΣΑΝΔΡΑ. 
ἄνεχε. πάρεχε, φῶς φέρε" σέβω, φλέγω ΒΥΤΌΡΗ. 

λαμπάσι τόδ᾽ ἱερόν. 
β [Ὑμήν. ὦ Ὑμέναι᾽ ἄναξ.) ἰδοὺ ἰδού. 810 

μακάριος ὃ γαμέτας, 
᾿ τ: τενῖθς 

μακαρία δ᾽ ἐγὼ βασιλικοῖς λέκτροις 
κατ᾽ ΄Ζ4ργος ἃ γαμουμένα. 

Ὑμήν. ὦ Ὑμέναι᾽ ἄναξ. 

ἐπεὶ σύ, μᾶτερ, ἐπὶ δάκρυσι καὶ 81 
᾿ γόοισι τὸν θανόντα πατέρα πατρίδα τὲ 

φίλαν καταστένουσ᾽ ἔχεις. 
5. ὃ. ἃ ἘΣ ΕῸ ΝΣ ’ 2 -" 
ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ γάμοις ἐμοῖς 
.; ; Χ “ 

ἀναφλεγὼ πυρὸς φῶς 820 

ἐς αὐγάν. ἐς αἴγλαν., 

διδοῦσ᾽,. ὦ Ὑμέναιε, σοί, 
κἀν 55 ὯΣ ξ ’ 

διδοῦσ΄. ὦ ᾿Εκάτα, φάος, 

παρϑένων ἐπὶ λέκτροις ἃ νόμος ἔχει. 

πάλλε πόδ᾽ αἰϑέριον, ἄναγε χορόν, εὐᾶν εὐοῖ, Δα 51. 82ῦ 

ὡς ἐπὶ πατρὸς ἐμοῦ 

' 806 λάβη τυυῦ. ἴπ βάλη Οἱ 808 φέρε 5610]. Ατὐἱδίορῃ. ἂν. 1720 
(οἷν. 560}0]. ὡς πρός τινα ποιεῖται, τὸν λόγον δαδουχοῦντα), φέρω ΟΡ] 

Ι Ῥοβὺ φλέγω 1πἰουρομιὺ οχ 810 ἰδοὺ ἰδού Πουτηδημ, ΒΟΥ] θα τη δαΐθ) 
᾿ οχ Μυβρυδανι οοηϊθούαγε ἰοὺ ἰού 810 ὑμήν οἵα. Τ [ ὦ ὑμὴν ὑμέναι᾽ 
ΓΟ] νϑύϑαμη ἀθον! Ἠθυϊηδθῆμθ. 811 μακάριος μὲν Ἡθυτηδπη | ροβὺ 811 
᾿ Ἰδουπδτη (μακάριος ὅδε) 5ἰαύα!ϊ Ηδιτηδηῃ 812 βασιλικοῖς λέχτροις 
᾿ ὁπ. Ρ 8518 ἀγα μένα τα. 1 501., Βρ1τΙὔατη. τηαύωγιῦ οὖ 1ῃ βρϑῦϊο νϑοῖιο 
μου 507. Ὡ. 8.1η Ὁ, ἀγουμένα Β' Νι, ἀγομένα Ο 814 ὑμῖν ὑμέναι᾽ Ῥ' 

816 ϑανέντα Β 819 ἐγὼ δ᾽ Ῥ, ἐγὼ τόδ᾽ Ο, ἴον. ἐγὼ δὲ τοῦτ᾽ 
821 εἰς αὐγάν, ἐς Ῥ, ἐς αὐγάν, ἐς οΘἰο11 822 διδοῦσ᾽ οτὰ. ᾿΄| σοὶ Ῥ, 
σύ Ὁ | γνοβῦ Βυσπο νυν. μαρθηὺῦ παρϑένων (παρϑένῳ Ὶ ἐπὶ λέκτροις 6 

᾿ ν.824 ΟΡ 428 φάους Ρ 824 παρϑένων ἐπὶ λέχτροις οἵα. Ο ἃ Ρ 
; 826 πάλαι Ῥ | ἄναγε Ῥ, ἄνεχε Ο, ἄναγ᾽ ἄναγε Ἠοθητμᾶπη | εὐᾶν, 

εὐοῖ] ΑἸαΪπδ, εὖ ἂν εὖ οἵ (γ6] οἷ γ6] οἷ) 111 (εὖ ἂν οἱ ΝῚ 
ἘνυῖρΡΊ 65, Ττοδᾶθ. 2 

Ψ' 
Ρ.- 
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μακαριωτάταις τύχαις. 

ὁ χορὸς ὕσιος, 

ἄγε σύ, Φοῖβέ, νυν᾿ κατὰ σὸν ἐν δάφναις 

ἀνάκτορον ϑυηπολῶ, 330 

Ὑμήν, ὦ Ὑμέναι᾽, Ὑμήν. 

χόρευε, μᾶτερ. ἄναγε, πόδα σὸν 

ἕλισσε τᾷδ᾽ ἐκεῖσε μετ᾽ ἐμέϑεν ποδῶν 
φέρουσα φιλτάταν βάσιν. 

βοάσατ᾽ εὖ τὸν Ὑμέναιον. ὦ. 530 
μακαρίαις ἀοιδαῖς 

ἰαχαῖς τε νύμφαν. 

ἴτ᾿, ὦ καλλίπεπλοι Φρυγῶν 
μέλπετ᾽ ἐμῶν γάμων 

τὸν πεπρωμένον εὐνᾷ πόσιν ἐμέϑεν. 540 

κόραι. 

ΧΟ. βασίλεια. βακχεύουσαν οὐ λήψῃ κόρην, 

μὴ κοῦφον ἄρῃ βῆμ᾽ ἐς ᾿Ζργείων στρατόν; 

ΕΚ. Ἥφαιστε, δαδουχεῖς μὲν ἐν γάμοις βροτῶν. 

ἀτὰρ λυγράν γε τήνδ᾽ ἀναιϑύσσεις φλόγα 

ἔξω τε μεγάλων ἐλπίδων. οἴμοι, τέκνον, 84 

ὡς οὐχ ὑπ᾽ αἰχμῆς σ᾽ οὐδ᾽ ὑπ᾽ ᾿Δργείου δορὸς 
γάμους γαμεῖσϑαι τούσδ᾽ ἐδόξαξόν ποτε. 
παράδος ἐμοὶ φῶς" οὐ γὰρ ὀρϑὰ πυρφορεῖς 
μαινὰς ϑοάξουσ᾽, οὐδέ σ᾽ αἱ τύχαι, τέκνον. 
ἐσωφρονήκασ᾽, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένεις. 800 

ἐσφέρετε πεύκας δάκρυά τ᾽ ἀνταλλάξατε 

τοῖς τῆσδε μέλεσι, Τρῳάδες. γαμηλίοις. 

829 ἄγε] [οτὺ. ἄρχε, οἷν. 5680]. ἡγοῦ σὺ τοῦ ϑυηπόλου (!. τῇ 
ἁυηπόλῳ) [ σοι Ὁ 1] νῦν ΟΡ 881 Ὑμήν, ὦ Ὑμέναι᾽] ϑοΙά] ον, ὦ ὑμήν, 

53 ὦ ὑμὴν ([δούπμη 6χ ὀμεν) !Ρ, ὑμὴν ὦ ὑμὴν Ὁ 882 χόρευε μᾶτερ 
χόρευ᾽ Ῥ | ἄναγε πόδα σὸν Τ, ἀναγέλασον Ὁ 888 τᾷδ᾽ 1 ΞΟ ΠΡΟΣ, 
τάδ᾽ Ἰ1ΌΥῚ 884 φέρουσα ΟΟΥΥ. ἴῃ φέρουσαι ἢ 8386 βάσατ᾽ εὖ Ῥ, 
βοάσατε Ὁ - 886 Του. μακαρίοις 888 ὦ Ῥ' ἔξω Ὁ 841 5080]. 
ταῦτά τινὲς τῷ Ταλϑυβίῳ, τινὲς δὲ τῷ χορῷ ἐπιμερίξουσιν 842 ἄρῃ] 
ΒΟΙΊΡ51, αἴρῃ 1011 (αἶρε Β) | ἐς Βῖο 110 Υ] 844 λυγράν τε ()ὺ, πικράν 
γε Γ΄ | ἀναιϑύσεις Ρ 840 τέκνων ΒΝ 840 σ᾽ οπϊ. 111, Ὡα 11 
Μιυθρτανθ 800 ἐσωφρονήκασ᾽ ] σοφὴν ἔϑηκαν Παγύαμπρ' ο]. ἴτοτη. 458, 
γνενουδλετήκασ᾽ Πούοτάθῃ, ἔογὺ. ἐσωφρόνιξζον | μενεῖς Ν 8601 δάκρυα 
1, δάκρυσι, Ὁ [ ἀνταλλάξατε 560}:0]., ἀνταλλάσσετε Ἰ10τὶ (ἀνταλάσσατε ΝῚ 
802 τοῖσδε ͵ 
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μῆτερ, πύκαξε κρᾶτ᾽ ἐμὸν νικηφόρον 

καὶ χαῖρε τοῖς ἐμοῖσι βασιλικοῖς γάμοις 

“καὶ πέμπε, κἂν μὴ τἀμά σοι πρόϑυμά γ᾽ ἢ. 8δὅῦ 
ὥϑει βιαίως" εἰ γὰρ ἔστι “οξίας. 

Ἑλένης γαμεῖ μὲ δυσχερέστερον γάμον 
Ἂ ς - 2 - Α ει , Σ΄, 

| ὁ τῶν ᾿Ζχαιῶν κλεινὸς “Ζγαμέμνων ἄναξ. 

κτενῶ γὰρ αὐτὸν κἀντιπορϑήσω δόμους 

ποινὰς ἀδελφῶν καὶ πατρὸς λαβοῦσ᾽ ἐμοῦ. 800 

ο΄ ἀλλ᾽ αὔτ᾽ ἐάσω" πέλεκυν οὐχ ὑμνήσομεν. 
ὃς ἐς τράχηλον τὸν ἐμὸν εἶσι χἁτέρων. 
μητροχτόνους τ᾽ ἀγῶνας. οὺς οὑμοὶ γάμοι 

πόλιν δὲ δείξω τήνδε μακαριωτέραν 80 
μ᾽ Χ 2 2, , τὶ 2. Ὁ ΡᾺ 
ἢ τοὺς 4χαιούς, ἔνϑεος μὲν, ἀλλ ὁμῶς 

[τοσόνδε γ᾽ ἔξω στήσομαι βακχευμάτων"]} 

Η οἱ διὰ μίαν γυναῖκα καὶ μίαν Κύπριν 

ϑηρῶντες λένην μυρίους ἀπώλεσαν. 
᾿ 

ϑήσουσιν, οἴκων τ᾽ ᾿Ζτρέως ἀνάστασιν᾽ 

ὁ δὲ στρατηγὸς ὁ σοφὸς ἐχϑίστων ὕπερ 

τὰ φίλτατ᾽ ὥλεο᾽, ἡδονὰς τὰς οἴκοθεν 

τέκνων ἀδελφῷ δοὺς γυναικὸς εἵνεκα, 

ὧϑ -1 Ξ- 

καὶ ταῦϑ' ἑκούσης κοὐ βία λελῃσμένης. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀκτὰς ἤλυϑον Σκαμανδρίους, 

Φ9 «. Όι ἔϑνῃησκον. οὐ γῆς ὕρι᾽ ἀποστερούμενοι 
οὐδ᾽ ὑψίπυργον πατρίδ᾽ " οὺς δ᾽ ΄Ζρης ἕλοι. 

2 » κι 2 7 Δ Ρ » οὐ παῖδας εἶδον, οὐ δάμαρτος ἕν χεροῖν 

πέπλοις συνεστάλησαν. ἐν ξένῃ δὲ γῇ 
κεῖνται. τὰ δ᾽ οἴκοι τοῖσδ᾽ ὅμοι᾽ ἐγίγνετο" 

ος χῆραί τ᾽ ἔϑνῃσκον, οἱ δ᾽ ἄπαιδες ἐν δόμοις 880 

ἄλλως τέκν᾽ ἐχϑρέψαντες, οὐδὲ πρὸς τάφοις 

᾿ . 8δῦ πέμπετε Ῥ] καὶ μὴ ΒΝ καί μ᾽, ἢν τἀμὰ μὴ πρόϑυμ᾽ ἔτ᾽ ἡ 
 Ηοπηβοθίῃ 860 ὥϑει βιαίως Ῥ, ὥϑει αἰσίας Ο | εἰ Ο, οὐ Ῥ 857 ᾽ 

᾿ δυσχερέστερον Ο, δυστυχέστερον Ρ 801 ἀλλ᾽ αὔτ᾽] Μαβστανθ, ἀλλά 
{γ6] ἀλλα) τ᾽ ΟΡ (πὰ ἢ τι. 8 σ ᾿πΐρ α οὖ τ ᾿πβουυηὺ οὖ ποινὰς 50061- 
τ ρου Ι ὑμνήσομαν ᾿ 862 ἔονύ. χἁτέρου 805---88 ἀο]οὺ ὙΥ1]δηιο- 
᾿ τὶ 861 τοσόνδε δ᾽ ἐχτὸς 5010]. ΟΥ. 268 | νογϑιι 46 ]ου] 868 κύπριν 
Ὁ, πόλιν Ῥ 8511 οὔνεκα γὙ6] οὔνεκα [1011 816 ὑψίπυργον πατρίδ᾽] 
Τιρηϊηρ, ὑψιπύργου πατρίδος 1101 [ ἕλοι 5: ρουβοῦ. ἡ ΒΒ, ἕλκ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 
ὍΝ 871 παῖδες ᾿. 818 δὲ ῇ 819. ἐγίνετο Ο, ἐγένετο 
ἴθ 380 νϑυβϑῦτη ΘΧχοι 1556. ρυΐοῦ Μαὐ186 881 ἄλλως] γεν, 

λλοις Ἰ1γὶ [| ἐθρέψαντες Ρ΄] τάφοις Ῥ, τάφους Ὁ 
Ω Ἔ 
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ἔσϑ᾽ ὅστις αὐτῶν αἷμα γῇ δωρήσεται. β 

ἦ τοῦδ᾽ ἐπαίνου τὸ στράτευμ᾽ ἐπάξιον. 

σιγᾶν ἄμεινον τάσχρά, μηδὲ μοῦσά μοι 
γένοιτ᾽ ἀοιδὸς ἥτις ὑμνήσει κακά. 58ῦ 

Τρῶες δὲ πρῶτον μέν, τὸ κάλλιστον κλέος, ᾿ 

ὑπὲρ πάτρας ἔϑνῃσκον᾽ οὺς δ᾽ ἕλοι δόρυ, β 

νεκροί γ᾽ ἐς οἴκους φερόμενοι φίλων ὕπο 

ἐν γῇ πατρῴᾳ περιβολὰς εἶχον χϑονός. 
χερσὶν περισταλέντες ὧν ἐχρῆν ὕπο; 890. 
ὅσοι δὲ μὴ ϑάνοιεν ἐν μάχῃ Φρυγῶν. 

ἀεὶ κατ᾽ ἦμαρ σὺν δάμαρτι καὶ τέκνοις 

ᾧκουν,. ᾽Ζχαιοῖς ὧν ἀπῆσαν ἡδοναί. 
τὰ δ᾽ “Ἑλτορός ὅσοι λύπρ᾽ ἄκουσον ὡς ἔχει" 

δόξας ἀνὴρ ἄριστος οἴχεται ϑανών, 89ῦ 

καὶ τοῦτ᾽ ᾿Ζχαιῶν ἵξις ἐξεργάξεται" 

εἰ δ᾽ ἦσαν οἴκοι, χρηστὸς ὧν ἐλάνϑανεν. 

Πάρις δ᾽ ἔγημε τὴν Ζιός" γήμας δὲ μή. 

σιγώμενον τὸ κῆδος εἶχεν ἐν δόμοις. 
φεύγειν μὲν οὖν χρὴ πόλεμον ὅστις εὖ φρονεῖ“ 400 

εἰ δ᾽ ἐς τόδ᾽ ἔλϑοι, στέφανος οὐκ αἰσχρὸς πόλει 
καλῶς ὀλέσϑαι. μὴ καλῶς δὲ δυσκλεές. 

ὧν εἵνεκ᾽ οὐ χρή, μῆτερ, οἰκτείρειν δὲ γῆν, 
οὐ τἀμὰ λέκτρα τοὺς γὰρ ἐχϑίστους ἐμοὶ 
καὶ σοὶ γάμοισι τοῖς ἐμοῖς διαφϑερῶ. 40 

ΧΟ. ὡς ἡδέως κακοῖσιν οἰχείοις γελᾷς 
3. 

μέλπεις ὃ᾽ ἃ μέλπουσ᾽ οὐ σαφῆ δείξεις ἴσως. 

882 αὐτῶν Ῥ, αὐτοῖς Ὁ | αἷμα] ἴοτ!. λουτρὰ 888 ἡ τοῦδ᾽] 
τοιοῦδ᾽ (νγ6] καὶ τοῦδ᾽) ΤΟ ΤΘΘ 884 σιγᾶν δ᾽ ῬοΡτΥΘ6 881 ἕλοι 
δόρυ Ῥ, ἄρης ἕλοι Ο 888 γ᾽ Ο, δ᾽ Ρ΄Ὶ] νούϑυμὰ ἀδ]οῦ ΘΟΌΤΘΘ 890 
χερσὶ Ὁ 8985 ἀπῆσαν Τ ὑπῆσαν } 890 δόξας] φανεὶς ΟΠ γδύ. 
Ραύ. 1650 896 τοῦτ᾽ Ῥ, ταῦτ᾽ Ο οὐ Ομχβύ. ρεῦ. 1062 | ἕξις Ο᾽, ἴξις 
ΒΝ, ἧξις ἀντὶ τοῦ ἄφιξις. ἘΕῤριπίδης Τρῳάσιν ΒΕΙκΚ. Απροά. 1 99, 
γράφεται καὶ ἡ ̓ ρξις, ἵν᾽ ἡ ἡ ἔρξις καὶ ἡ πρᾶξις 5610]., οἴ, ΗΘΒΥΟΒ, 
ἵξις" παρουσία, ἄφιξις 8097 ὧν ἐλάνϑανεν ῬΤ οὐ Ομ γιδῦ. ρεύ. 1088, 
ἔλαϑεν ἂν γεγώς Ο 8985. δ;  Θ 899 χῆδος ΟΡ, κῦδος ΒΝ 
οὐ Ομυῖθῦ, ραῦ. 1600 | εἶχεν Ῥ οὐ Ομνῖθῦ. ραΐ., εἶδεν Ο 400 οὖν οὔ. 
ΒΝ 401 ἐς πο ΟΡ ] ἴοτύ. στέφανος ἀπολέσϑαι καλῶς, νθυδὰ 
Ρτοχίτο ἄο]οίο 402 ὀρέγεσϑαι Ν [| δυσκλεές Τὶ, δυσχλεής ΠΟ, δυ- 
σκλαιὴς Ν 408 οὔνεκ᾽ ν6] οὔνεκ᾽ ΠΡΥὶ 404 οὐ Ο, ἢ Ρ 400 
γελᾷς] Τοτί, χλιδᾷς 
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εἰ μή σ᾽ ᾿Δπόλλων ἐξεβάκχευεν φρένας, 

οὔ τἂν ἀμισϑὶ τοὺς ἐμοὺς στρατηλάτας 

τοιαῖσδε φήμαις ἐξέπεμπες ἂν χϑονός. 410 

ἀτὰρ τὰ σεμνὰ καὶ δοκήμασιν σόφὰ 

οὐδέν τι κρείσσω τῶν τὸ μηδὲν ἦν ἄρα. 
ὁ γὰρ μέγιστος τῶν Πανελλήνων ἄναξ, 

᾿“τρέως φίλος παῖς, τῆσδ᾽ ἔρωτ᾽ ἐξαίρετον 

μαινάδος ὑπέστη" καὶ πένης μέν εἰμ ἐγώ, 41 
β ἀτὰρ λέχος γε τῆσδ᾽ ἂν οὐκ ἐκτησάμην. 

β 
καὶ σοῦ μέν" οὐ γὰρ ἀρτίας ἔχεις φρένας" 
᾿4ργεῖ᾽ ὀνείδη καὶ Φρυγῶν ἐπαινέσεις 
ἀνέμοις φέρεσθαι παραδίδωμ᾽ " ἕπου δέ μοι 

πρὸς ναῦς, καλὸν νύμφευμα τῷ στρατηλάτῃ. 420 

σὺ δ᾽, ἡνίκ᾽ ἄν σὲ “αρτίου χρήξῃ τόκος 
ἄγειν, ἔπεσϑαι᾽ σώφρονος δ᾽ ἔσῃ λάτρις 

γυναικός, ὥς φασ᾽ οἱ μολόντες Ἴλιον. 

ΚΑ. ἦ δεινὸς ὃ λάτρις. τί ποτ᾽ ἔχουσι τοὔνομα 
κήρυκες ὃν ἀπέχϑημα πάγκοινον βροτοῖς. 4 
οἵ περὶ τυράννους καὶ πόλεις ὑπηρέται; 

σὺ τὴν ἐμὴν φὴς μητέρ᾽ εἰς Ὀδυσσέως 

ἥξειν μέλαϑρα; ποῦ δ᾽ ᾿Δπόλλωνος λόγοι, 

οἵ φασιν αὐτὴν εἰς ἔμ᾽ ἡρμενευμένοι 

αὐτοῦ ϑανεῖσϑαι; τἄλλα δ᾽ οὐκ ὀνειδιῷῶ. 480 

δύστηνος, οὐκ οἶδ᾽ οἷά νιν μένει παϑεῖν᾽ 

ὡς χρυσὸς αὐτῷ τἀμὰ καὶ Φρυγῶν κακὰ 
Ι δόξει ποτ᾽ εἶναι δέκα γὰρ ἐκπλήσας ἔτη 

πρὸς τοῖσιν ἐνθάϑ', ἵξεται μόνος πάτραν 

οὗ δὴ στενὸν δίαυλον ᾧκισται πέτρας 488 
δεινὴ Χάρυβδις, ὠμοβοώς τ᾽ ὀρειβάτης 

408 ἐξεβάχχευε ΒΝ, ἐξεβάκχευσε Οἱ 409 οὔ τἂν] Τιοηύϊηρ, 
ὑκ ἂν Ο, οὔκουν Ρ 411 δοκήμασι Ο!Ρ, δοκήμασιν » 412 κρείσσων 
! ἄρα εχ ἄγαν ἴδοίυτα 'π Β 41ὅ μὲν οῃ. Ν 411 σοῦ] Ἠοι- 

8 ΠΠ, σοὶ Ἰ1ὈΥ] 421 ἡνίκ᾽ ἄν Ῥὶ ἣν κάν Β, ἣν κἄν Ν, οὖν χὰἂν 
οὔ Ο] λαερτίου Ῥ| χρήξει ΒΝ, χρήξοι ΡΟ 422 ἔπεσϑαι Ο, φέρεσϑαι Ῥ 
᾿Π 429 ἡνρμηνευμένοι γν6] ἡυρμηνευμένοι Ρ 481 μιν Ο 488 δόξει] 
᾿μ Ο) ἐκπλήσας Ο, ἀντλήσας Ῥ 484 ἤξεται ΘοΥΥ. ἴπ ἴξεται ῬΙ 
ροϑύ Ὦσπο ν. ποηηα]]ὰ Θχοι 1556. τηοπυὺ Ἠθαΐῃ 48ῦ στενών Οὐ] 
πισται Ῥ, ᾧκιστα Ο] πέρας Ρ 4806 ὠμοβρώς τ᾽ ὀρειβάτης] ϑ'οΔΠΡΟΥ, 

᾿ 
»»"-. 

“ 
" 

{ 
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Κύκλωψ, Λιγυστίς 8’ ἡ συῶν μορφώτρια ᾿ 
Κίρκη, ϑαλάσσης ὃ᾽ ἁλμυρᾶς ναυάγια, Ι 

λωτοῦ τ᾽ ἔρωτες, Ἡλίου 8᾽ ἁγναὶ βόες, β 

αἱ σάρκα φωνήεσσαν ξξουσίν ποτε, 440. 

πιχρὰν Ὀδυσσεῖ γῆρυν. ὡς δὲ συντέμω, ; 
ξῶν εἶσ᾽ ἐς “Διδου κἀκφυγὼν λίμνης ὕδωρ 
κάχ᾽ ἐν δόμοισι μυρί᾽ εὑρήσει μολών. 

ἀλλὰ γὰρ τί τοὺς Ὀδυσσέως ἐξακοντίξζω πόνους; 
στεῖχ᾽ ὅπως τάχιστ᾽ " ἐν “Διδου νυμφίῳ γημώμεϑα. 440 
ἦ κακὸς κακῶς ταφήσῃ νυκτός, οὐκ ἐν ἡμέρᾳ, β 
ὦ δοκῶν σεμνόν τι πράσσειν, ΖΙαναϊδῶν στρατηλάτα. 

κἀμέ τοι νεκρὸν φάραγγες γυμνάδ᾽ ἐχβεβλημένην β 

ὕδατι χειμάρρῳ ῥέουσαν νυμφίου πέλας τάφου 
ΠΑ ῇ Ἁ ΄ [4 ϑηρσὶ δώσουσιν δάσασϑαι, τὴν ᾿“πόλλωνος λάτριν. 4ὅ0 

ὦ στέφη τοῦ φιλτάτου μοι ϑεῶν, ἀγάλματ᾽ εὔια, 
χαίρετ᾽ " ἐκλέλοιφ᾽ ἑορτάς. αἷὸ πάροιϑ᾽ ἠγαλλόμην. 

ἴτ᾽ ἀπ’ ἐμοῦ χρωτὸς σπαραγμοῖς, ὡς ἔτ᾽ οὖσ᾽ ἁγνὴ χρόα 
δῶ ϑοαῖς αὔραις φέρεσϑαί σοι τάδ᾽, ὦ μαντεῖ ἄναξ. 
ποῦ σκάφος τὸ τοῦ στρατηγοῦ; ποῖ ποτ᾽ ἐμβαίνειν μὲ χρή: 

οὐκέτ᾽ ἂν φϑάνοις ἂν αὔραν ἵστίοις καραδοκῶν, 460 

ὡς μίαν τριῶν ᾿Ερινὺν τῆσδέ μ᾽ ἐξάξων χϑονός. 

χαῖρέ μοι. μῆτερ, δακρύσῃς μηδέν᾽ ὦ φίλη πατρίς 

οἵ τὲ γῆς ἔνερϑ' ἀδελφοὶ χὼ τεκὼν ἡμᾶς πατήρ. 
οὐ μακρὰν δέξεσϑέ μ᾽ ἥξω δ᾽ ἐς νεκροὺς νικηφόρος 400 

καὶ δόμους πέρσασ᾽ ᾿Δτρειδῶν, ὧν ἀπωλόμεσϑ' ὕπο. 

ὠμοβροστορειβάτης Τ, ὠμόφρων ἐπιστάτης Ο, οἷν. ρπγομ. χάρυβδιξ 
ὠμόβροτος" ἡ ἀναπινομένη ϑάλασσα 481 ὃ᾽ ἡ] χ᾽ ἡ 6] μορφάτρια Ρ 

488 ὃ᾽ ἁλμυρᾶς ΟΝ, 8ϑ' ἁλμηρᾶς Β, δ᾽ ἁλμυρὰ ΡΨ 489 ϑ᾽ ἔἕρωτεξς 
ἰλίου Ῥ 440 φονήξεσσαν ᾿ φωνήεσσαν Ρ, φωνήεσαν  | ἕξουσιν] 
ΚΙνΟΒ ΒΟΗ͂Σ, ἤἥσουσι ν6}] ἥσουσιν 1011 441 δὴ ΄[ συντεμῶ !, συνδέτω 
Ν 442 ζῶν εἶσ’ Η, ζῶν εἷς Ῥ' ζῶν εἴσ᾽ ρ, ξῶν ΒΝ, καὶ ξῶν 6] ἄδοῦ 

!, ἄδην Ο (ην ὁΧ ου ἴδοι Β) 444 τὰ Ῥ τί γ} ὀδυσέως ΒΒ] ἐξαντίξζῶ 
1 πόνους] ἴον. λόγους 445 ἐν] 4. ἨοΙ]δπα, ἐς 1100] γημώμεϑα .} 
γαμώμεϑα Ὁ 4417 πράττειν Ὁ, ἴογῦ. πράξειν [| στρατηλάτα Ῥ,, ἀρχὴ 
γέτα Ὁ 448 τι 6] νεκρῶν Β, νεκρὸς Ν᾿] γυμνάν ϑ᾽ 400 δώσουσι 
ΟἹ 482 ἐκλέλοιπα δ᾽ Ο Δῦὔὔ ποῦ Ῥ, ποῖ Ο τὸ οἵη. 6 τοῦ στθο 
τηγοῦ! τῶν ᾿Δτρειδῶν Οἷο. δὰ Αὐὐ. 11 8, ὅ | ποῖ ποτ᾽ Ο, ποί ποτ᾽ Τ' 
ποῦ ποτ᾽ 3, ποῦ τ᾽ Ν ποτ᾽] πόδ᾽ ΤΠ]ΠΤΊΒΙΘΥ | με οἵα. 4671 ἐρινὴν τι 
νἱάούαν 5, ἐριννῦν (", ἐρινὺν ΟΘΟΥΤ. ἴῃ ἐριννὺν Ν᾽ 4ὖὔ8 δακρύσῃς .1} 
δακρύση Ὁ 409 χὁὸ Β, καὶ ὁ Ῥ ] ὑμᾶς Οὅ8ὍΘΌῸΌὍ 400 'μακρὰν Ῥ, μαλρ 
Ο 1 ἤξω !, ἥκω Ο 401 ἀπωλόμεϑ'᾽ (ω οχ ολ ἴδοίο) Ρ 



Ϊ Ξ  ΠΡΩΤΑΔΗΣ, φ 2, 

Ι : : 
' ΧΟ. «χάβης γεραιᾶς φύλακες, οὐ δεδόρκατε 

' δέσποιναν ὡς ἄναυδος ἐς πέδον πίτνει; 

Ἷ οὐκ ἀντιλήψεσϑ'᾽; ἢ μεϑήσετ᾽, ὦ κακαί, 

Ν" γραῖαν πεσοῦσαν ; αἴρετ᾽ εἰς ὀρϑὸν δέμας. 40 
! ΕΚ. ἐᾶτέ μ᾽ οὕτω" φίλα τὰ μὴ φίλ᾽, ὦ κόραι" 

κεῖσϑαι πεσοῦσαν᾽ πτωμάτων γὰρ ἄξια 

πάσχω τὸ καὶ πέπονθα κἄτι πείσομαι. 

ὦ ϑεοί: κακοὺς μὲν ἀνακαλῶ τοὺς συμμάχους, 
ΟΡ ; Ὅν, 19} - ,ὔ Α͂ ι ὅμως δ᾽ ἔχει τι σχῆμα κικλήσκειν ϑεούς, 410 
[κς ς -- - [4 ῇ 

ὅταν τις ἡμῶν δυστυχῆ λάβῃ τύχην. 

πρῶτον μὲν οὖν μοι τἀγάϑ'᾽ ἐξᾷσαι φίλον᾽ 
τοῖς γὰρ κλύουσι πλείον᾽ οἶκτον ἐμβαλῶ. 

ἢ μὲν τύραννος κἀς τύρανν᾽ ἐγημάμην. 
κἀνταῦϑ' ἀριστεύοντ᾽ ἐγεινάμην τέκνα, Ατῦ 

- Χ , ᾽ -" οὐκ ἀριϑμὸν ἄλλως, ἀλλ᾽ ὑπερτάτους Φρυγῶν. 
οὐ Τρῳὰς οὐδ᾽ “Ἑλληνὶς οὐδὲ βάρβαρος 
γυνὴ τεκοῦσα κομπάδσειεν ἄν ποτε. 

κἀκεῖνά τ᾽ εἶδον δορὶ πεσόνϑ'᾽ ᾿Ελληνικῷ 
τρίχας τ᾽ ἐτμήϑην τάσδε πρὸς τύμβοις νεκρῶν, 480 

καὶ τὸν φυτουργὸν Πρίαμον οὐκ ἄλλων πάρα 
κλύουσ᾽ ἔκλαυσα, τοῖσδε δ᾽ εἶδον ὄμμασιν 
αὐτὴ κατασφαγέντ᾽ ἐφ᾽ ἑρκείῳ πυρᾷ, 
πόλιν ϑ᾽ ἁλοῦσαν. ἃς δ᾽ ἔϑρεψα παρϑένους 

ἐς ἀξίωμα νυμφίων ἐξαίρετον, 48 

402 γηραιᾶς Ν 408 ἐς ἴο ΒΟ | πέδον Ο, ἄδην Ῥ | πιτνεῖ 

ΠΥ] 404 ἀντιλήψετ᾽ Ο| μεϑήσεσϑ᾽ Ρ 468 ἴον. ἄρατ᾽ | δέμας Ο, 
πάλιν Ῥ 406 οὕτω] Βοίμο, οὔτοι 110τ], οὔτι ΟἸτδῦ. ραν. 1084 
408 καὶ ἔτι Ῥ 411 λάχῃ ΝδθοΥ 412 φίλον] δέον Ομ τΙδύ. ραύ. ὅ8 

418 τοῖ Β᾽ τοὶ Ν᾽] κλύουσι] ΒΟΥΙΡΒΙ, κακοῖσι 1011 οὐ ΟΠ γιϑύ. τύ. 5686 
(πρὸς γὰρ κακοῖσι Αγρδίπθβ σῃοϑὺ. 1 Ρ. 406 50.) 414 ἢἦ μὲν τύραννος] 
ΕἸΠηΒΙου, ἦμεν (ἢ μὲν ΝῚ τύραννοι 110γ], ἤμην τύραννος Αρδῖπο5 ῥ. 3894 

(ἥμην ἄνανδρος ΟἸτΙδϑῦ. ρεύ. 6817) [| κεἰς 1011 | τύρανν᾽ Ο, τ Ῥ 
᾿Ξ πὶ γψ τηὰΐ. ρ 41ῦ ἐγεινόμην 410 οὔκουν ἀριϑιμὸν, ΟΥΙ580 
Ππάλως, Ο΄) ἀλλ᾽ οι. ΒΝ 41 οὐ τοιάδ᾽ οὔϑ᾽ ᾿Ελληνὶς οὔτε ΜΥΘΙ], 
Του. τοιαῦτα δ᾽ οὔϑ'᾽ ᾿Ελληνὶς οὔτε, αὖ 411 5ᾳ. ἀο]εὺ Ια 479 καὶ 
ταῦτ᾽ ἐπεῖδον ΑγδΒΙῖπδ5, ἴουύ. κἀκεῖν᾽ ἐπεῖδον οὖ ἴῃ ν. ῬΥΌΧΙΠΠΟ τρίχας δ᾽ 

480 τ᾽ Ρ, δ᾽ Ο 1 τάσδε] ἴον. τῶνδε | τύμβον Ῥ | νθϑηβύμη ΟΠ. 
ΑΡβΙη65 482 ἤκουον, ἀλλὰ τοῖσδ᾽ ἐπεῖδον ὄμμασι Αγρδίηθ5 | τοῖσδ᾽ 
εἶδον Ρ 488 αὐτὰ Ν || ἑρκίο ' ἑρκείω ρ», ἑρκίῳ Ο| ἑρκείου “ιός 
Ἄρβίηθβ, αἱ βαυρθιπηριὺ πάγοι. 401, ἀπ46 Ἑρκείου πυρᾷ 1,Θη Πρ; 
484 πόλιν ϑανοῦσαν Ρ 48 νυμφίον ΒΝ 

β β 

ψρλϑ ευνε ον! 
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ἄλλοισι ϑρέψασ᾽ ἐκ χερῶν ἀφῃρέϑην. 
. κοὔτ᾽ ἐξ ἐκείνων ἐλπὶς ὡς ὀφϑήσομαι, 
αὐτή τ᾽ ἐκείνας οὐκέτ᾽ ὄψομαί ποτε. 
τὸ λοίσϑιον δέ, ϑριγκὸς ἀϑλίων κακῶν, 
δούλη γυνὴ γραῦς ᾿Ελλάδ᾽ εἰσαφίξομαι. 4 

ἃ δ᾽ ἐστὶ γήρᾳ τῷδ᾽ ἀσυμφορώτατα, 

““ἌἜῸΟὧϑὰ 

τούτοις μὲ προσϑήσουσιν, ἢ ϑυρῶν λάτριν 

κλῇδας φυλάσσειν, τὴν τεκοῦσαν Ἕκτορα, 

ἢ σιτοποιεῖν, κἀν πέδῳ κοίτας ἔχειν 

δυσοῖσι νώτοις βασιλικῶν ἐκ δεμνίων, 490 
τρυχηρὰ περὶ τρυχηρὸν εἱμένην χρύα 

πέπλων λακίσματ᾽, ἀδόκιμ᾽ ὀλβέοις ἔχειν. 

οἱ ᾽γὼ τάλαινα, διὰ γάμον μιᾶς ἕνα 

γυναικὸς οἵων ἔτυχον ὧν τε τεύξομαι. 
ὦ τέκνον, ὦ σύμβακχε Κασάνδρα ϑεοῖς. 500 

οἵαις ἔλυσας συμφοραῖς ἄἅγνευμα σόν. 

σύ τ᾽, ὦ τάλαινα, ποῦ ποτ᾽ εἶ, Πολυξένη; 
ὡς οὔτε μ᾽ ἄρσην οὔτε ϑήλεια σπορὰ 

πολλῶν γενομένων τὴν τάλαιναν ὠφελεῖ. 

τί δῆτά μ᾽ ὀρϑοῦτ᾽; ἐλπίδων ποίων ὕπο; δρὅ 
ἄγετε τὸν ἁβρὸν δήποτ᾽ ἐν Τροίᾳ πόδα, 
νῦν δ᾽ ὄντα δοῦλον, στιβάδα πρὸς χαμαιπετῆ 

πέτρινά τε κρήδεμν᾽, ὡς πεσοῦσ᾽ ἀποφϑαρῶ 

δακρύοις καταξανϑεῖσα. τῶν δ᾽ εὐδαιμόνων 
μηδένα νομίζετ᾽ εὐτυχεῖν, πρὶν ἂν ϑάνῃ. ὅ10. 

ΧΟ. ἀμφί μοι Ἴλιον, ὦ ΒΤΌΡΗ. 
Μοῦσα, καινῶν ὕμνων 
7 2 ’ 

ἄεισον ἕν δακρύοις 

480 ἄλλως ἔϑρεψα κἄκ Βαγροθ [| χειρῶν ΒΝ 489 ϑριγγὸς Ρ, 
ἔουῦ. ϑριγκπὸν 490 ἑλλάδ᾽ εἰσαφίξομαι Ὁ, εἰσαφίξομαι Ῥ δόμους 
ΒΌΘΥΒΟΥ. 0 ((. 6. εἰς δόμους ἀφίξομαι) 491 τῷδε συμφορώτατα ΡΟΘΟΌθΓ 
4938 κληΐδας τιαῦ. ἴῃ κλῇδας Ῥὶ χκλείδας Ο | φυλάττειν ΒΝ, φυλά ΟἹ 
τεμοῦσαν ϑ᾽ Ο6)ῃὙὝΎὝΎΠ. 494 καὶ πέδῳ (ε 6Χ 81 11. ἔδοῖὺ ») Ῥ 490 τρυ- 
χηλὸν εἱμένη 491 πλακίσματ᾽ (Οὗ νοιβιβ βαβρθοῦαϑ 498 οἱ (γ6] 
οἵ ἐγὼ ΘΡῚ] γάμων Ρ ὅ00 σὺ βάκχε κασάνδρα (κασσάνδρα ρ}ὴ) Ρ ᾿ 
ὕ00 αὖρον Ῥ ἀβρὸν ρ ὅογ7 χαμαιπετῆ Τ, χαμερπτῆῇ ΒΝ, χαμερπῆ 
( 08 χρήδεμν᾽] δέμνι᾽ ῬοΌτΘΘ [ ἀποφ (ϑ' δα. Ρ) αρῷῶῷΡ 609 ἰοῦ. 
καταυανδ)εῖσα, οἷν. ἨΊΡΡ. 274 ὅ10 ϑάνη (η ἴϑούπμῃ 6χ οἱ) δ15 Κ᾿ 
ἐν δακρύοις) δακρύουο᾽ ἸἸγοΠΠοΠ, Τοῦ, σὺν ϑρήνοις ᾿ 
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ὠδὰν ἐπικήδειον" 
δι μι ὧι νῦν γὰρ μέλος ἐς Τροίαν 

ἰαχήσω, 

τετραβάμονος ὡς ὑπ᾽ ἀπήνας 

᾿Δργείων ὀλόμαν τάλαινα δοριάλωτος, 
ὅτ᾽ ἔλιπον ἵππον οὐράνια 
βοέμοντα χρυσεοφάλαρον ἔνοπλον ὅ20 

ἐν πύλαις ᾿᾽Ζχαιοί" 
ἀνὰ δ᾽ ἐβόασεν λεὼς 

Τρῳάδος ἀπὸ πέτρας σταϑ είς" 
"" 3 5 ἴτ᾽, ὦ πεπαυμένοι πόνων, 

τόδ᾽ ἱερὸν ἀνάγετε ξόανον δϑῦ 

 ᾽]λιάδι ΖΔιογενεῖ κόρα. 

τίς οὐκ ἔβα νεανίδων. 

᾿ τίς οὐ γεραιὸς ἐκ δόμων; 

κεχαρμένοι δ᾽ ἀοιδαῖς 
δόλιον ἔσχον ἄταν. 580 

πᾶσα δὲ γέννα Φρυγῶν ΔΗ ΙΒ γ. 

πρὸς πύλας ὡρμάϑη., 

πεύκᾳ ἐν οὐρείᾳ 

ξεστὸν λόχον ᾿᾽Ζργείων 
καὶ Ζαρδανίας ἄταν δ8ὅ 

ϑεᾷ δώσων 

χάριν ἄξυγος ἀμβροτοπώλου᾽ 

κλωστοῦ δ᾽ ἀμφιβόλοις λίνοιο ναὺς ὡσεὶ 

ὅ14 ἐπικήδειον] αὖ παροὺ 560}0]. δὰ ν. ὅ11, Βαῦπθθ, ἐπιτήδειον 
που], οἷν. Ἡθϑυο. ἐπικήδειον. ἐπιϑανάτιον δὅ15 ἐς πϊὸ Ὁ 10 

᾿ἰαχήσω (ἰα ΘχΧ ἰσ αὖ ναθούαγ οοΥγ. 9) , ἴουὺ. ἀχήσΖωω δ17 ἀπήνης Ρ 
618 ὀλόμαν] Μυδβρτανθ, ὀλοίμαν 1101 [ δωριάλωτος Β ὅ19 ἔλειπον 
ΒΝ δδὅ20 χρυσοφάλαρον ϑΘΙΟ]6Υ 22 ἐβόασεν ΠΗ, ἐβόασε Ο Ῥ, οἶἷν. 
ΉΘΡΥΟΗ. ἀνὰ δ᾽ ἐβόασ᾽ ὃ λεώς" ἀνεβόησε δὲ ὁ λαός 28 ὁ τρῳάδος 
ΟΡ πέτρας] ἴοτί. σκοπᾶς δ2ὔ τόδε Ν ἱρὸν Ρ΄Ὶ ἄγετε Ο ξοάνων Ρ 

ὅ217 ἴον. τίς δ᾽ | νεανιῶν Βοίμο, ἔοτύ. νεανιᾶν 28 γεραιὸν τησῦ. 
1η γεραιὸς ΒΚ ὅ88 πευκάεντ᾽ οὔρειον ΕἾχ, ἔοτύ. πυκάξεντ᾽ οὔρειον. 

(ὄρειον -ΚΙγοΠ ΠΟ) | οὐρανεία Οἱ ὕϑ4ά λόχων Ρ ὅ80 ϑεᾷ] ΑἸαΙηδ, 
ϑέα ΟΡ 1. 6. ϑέᾳ, οἷν. 5080]. ϑεασόμενος  ἴοτύ. ϑεᾶς ϑήσων (1. 8. 
ἀναϑ'ήσων) ὅ81 χάριν] ΑἸάϊηδ, καὶ χάριν Ἰ1011 | ἀμβροτοπώλου] Μυ8- 
σγᾶνο (απούογθ ΒΔ 6510), ἀμβρότα (ἄμβροτα. (Οὐ πώλου (πάλου ΝῚ Ο, 
ἀμβρῶτα πόλου Ρ ὅ88 λίνοιο] Βοίμθ, λίνοισι Ἰ10Υ1Ὶ (λίνοι ΟἽ, οἴ. 
'Β6Π0]. κλωστοῦ λίνου ἀμφιβόλοις [ ὡσεὶ] Μαίίμϊδ6, ὡς εἰς Ο, ὡς Ῥ, οἵγτ. 

Β0Π0]. καϑάπερ 
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σκάφος κελαινὸν εἰς ἕδρανα 

λάινα δάπεδά τε φόνια πατρίδι, 
Παλλάδος ϑέσαν ϑεᾶς. 

ἐπὶ δὲ πόνῳ καὶ χαρᾷ 
νύχιον ἐπεὶ κνέφας παρῆν, 
Δίβυς τε λωτὸς ἐκτύπει 

Φρύγιά τε μέλεα, παρϑένοι δ᾽ οἷ 
ἀέριον ἀνὰ κρότον ποδῶν ὶ 

βοὰν ἔμελπον εὔφρον᾽. ἐν 
δόμοις δὲ παμφαὲς σέλας 
πυρὸς μέλαιναν αἴγλαν 

ἔδωκεν ὕπνῳ. δῦ0 

ἐγὼ δὲ τὰν ὀρεστέραν 
τότ᾽ ἀμφὶ μέλαϑρα παρϑένον 
Διὸς κόραν [Ἄρτεμιν] ἐμελπόμαν 

χοροῖσι" φοινία δ᾽ ἀνὰ δῦ 
πτόλιν βοὰ κατεῖχε Π1|ερ- 

γάμων ἕδρας" βρέφη δὲ φίλι- 

α περὶ πέπλους ἔβαλλε΄ μα- 

τοὶ χεῖρας ἐπτοημένας᾽ 

λόχου δ᾽ ἐξέβαιν᾽ Ζρης, 500 
κόρας ἔργα Παλλάδος. 

σφαγαὶ δ᾽ ἀμφιβώμιοι 
Φρυγῶν. ἕν τε δεμνίοις 

καρατόμος ἐρημία 

νεανίδων στέφανον ἔφερεν ὅθὅ 
᾿Βλλάδι κουροτρόφῳ, 

Φρυγῶν δὲ πατρίδι πένϑος. 

ὅ40 πέδα Οὐ | τε φόνια] ΑἸάϊην, τε φοίνια Ῥ, τε φοίνια τε ΒΝ, 
φοίνιά τε Οὐ, φόνιά τε Ἰοτητηῶ 5010} 842 ἐπὶ Ρι ἐν Ο ὅ48 νύχτες 
ρον Βοίμθ | ἐπεὶ] ἤθιββ, ἐπὶ 101] ὅ46 ἔονύ. αἰϑέριον, οἷν. 828 
ὕ41 βοὰν) Βυγροθ, βοάν τ᾽ 1101] | ἐνὶ Ὁ ὅ49 αἴγλαν] ἀχλὺν ΒοίμθΘ, 
ῦ0 ἀπεδίωκε νυκτός ἨοΙμηδοοίῃ (ἀπεδίωκεν ἩΘΙΙη8 ΠΗ) δδ4 ἴάρτεμιν 
ἀο]ονιῦ ΞΘΙΘ ΤΟΥ ὅδ0 κατεῖχεν ὅδ᾽ ϑήλια ϑυρθυβουῦ. φι Οἱ δῦ8 
περὶ πλέκους (1. 6. περιπλέκουσ᾽) Ο] ἔβαλλε Ν, ἔβαλε τααῦ. ἴῃ ἔβαλλε 8. 
ἔβαλε ΟΊ μητρὶ Ο, καὶ 0, ματρὶ ΑἸάϊπδ ὅ00 ἐξέβαινεν ΟΡ ὅ02 
ἀμφὶ βωμοῖσιν Ὁ ὕθ4 καρατόμος , καράτομος Ὁ ὅθῦ νεανιῶν 
θοΙηρ, Τουὺ, νεανιῶν δ00 κουροτρόφω 10, κουροτρόφον Ο,, ἴοτί. νικῆ- 
φόρον 01 δὲ οἴῃ. ἢ] πένϑη Ρ 
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᾿“Εχάβη. λεύσσεις τήνδ᾽ ᾿άνδρομάχην 
ξενικοῖς ἐπ᾽ ὄχοις πορϑμευομένην; 

παρὰ δ᾽ εἰρεσίᾳ μαστῶν ἕπεται ὅτο 
φίλος ᾿ἡ“στυάναξ. “Ἕχτορος ἵνις." 

ποῖ ποτ᾽ ἀπήνης νώτοισι φέρῃ. 
δύστηνε γύναι, πάρεδρος χαλκέοις 

Ἕκτορος ὅπλοις σκύλοις τὲ Φρυγῶν 

δοριϑηράτοις. 

οἷσιν ᾿Δχιλλέως παῖς Φϑιώτης δ 78 

στέψει ναοὺς ἀπὸ Τροίας; 

᾿4χαιοὶ δεσπόται μ’ ἄγουσιν. Β.ΠΌΡΗ. 

ὥμοι. Α͂Ν. τί παιᾶν᾽ ἐμῶν στενάζξεις 

αἰαῖ. ΑΝ. τόνδ᾽ ἀλγέων 
ὦ Ζεῦ. 4Ν. καὶ συμφορᾶς; ὅ80 
τέκεα, ΩΝ. πρίν ποτ᾽ ἦμεν. 

ΕΚ. βέβακ᾽ ὄλβος. βέβακε Τροία ΔΉ ΙΒΥγ. 

Α͂Ν. τλάμων. ΕΚ. ἐμῶν τ᾽ εὐγένεια παίδων. 

Α͂Ν. φεῦ φεῦ. ΕΚ. φεῦ δῆτ᾽ ἐμῶν 
ΑΝ. κακῶν. ΕΚ. οἰχτρὰ τύχα δ8ῦ 

ΑΝ. πόλεος, ΕΚ. ἃ καπνοῦται. 

ΑΝ. μόλοις, ὦ πόσις, μοι, τὰ ἀρ 
ΕΚ. βοᾷς τὸν παρ᾽ “ἫἽιδαᾳ 

παῖδ᾽ ἐμόν. ὦ μελέα. 
ΑΝ. σᾶς δάμαρτος ἄλκαρ. 590 

ΕΚ. σύ τ᾽, ὦ λῦμ᾽ ᾽Ζχαιῶν ΔΗ ΙΒ Τ. 

ὅθ08 χο. ριδοῆχιῦ Β, ἡμιχ. Ν 512 ἕκ. ρυδοῆσαμπῦ Ὁ}, αἀρ]θνιῦ 
ΚινομΠο ὅτ8 δύστηνε] θιπαον, δύστανε [1Υ] ὅτδ ἀχιλέως ΒΝ 
Φϑιώτης] ιπαοτνί, φϑιώτας Ἰ1Ὀ1Ὶ ὅ18 ὦμοι] 61 6]6ν (οἴμοι ᾿ΒαΙΡΘΒ), 
ἰώ μοί μοι 11ΌΥῚ1, οἷν". 5010]. ἐπειδὴ εἶπεν οἴμοι κτὲ. 1 ἐμῶν] ΖΔ 0005 οὐ 
Ἠρουτηδηη, ἐμὸν ΠῸΥῚ ὅ19 αἰαῖ] Βυιροθ, αἷ αἶ αἷ αἷ Ἰῦγ1 | τόνδ᾽] 
Φδοο 5 οὖ Ἡριτηδημ, τῶνδ᾽ 1101 ὅ80 ὦ] 61 4]ου, ἰὼ 101 81 τέκνα 
πγαῦ. ἴῃ τέκεξα Ὁ ὅ82 βέβακ᾽] Βυτρο5, βέβακεν ΟΊ] βέβακε] βέβηκε Ν 

ὅ88 τλᾶμον Οὐ, τλήμων Ρ ὄὔϑά φεῦ δῆτ᾽, ἐμᾶς τ᾽ Ἠδθηήγηδηθ ὄϑὔ 
ΑΝ. οἴω. Ο | κακῶν] ὦμοι Ὀϊπαονῦ [| ΕΚ. Ρ, ΑΝ. Ο᾽ οἴκτρὰ] Βυτρθ85, 
οἶκτρά γε Ἰ1ΌΥἸ, λαμπρὰ ἩἨρητηδηη ὅ86 ΑΝ. Ῥ, ἘΚ. Ο.] πόλεος] 
Βυγρθβ, πόλεως 1101} ΕΚ. Ῥὶ 4Ν. Ο] καπνοῦτα Ν ὅδ] 4Ν. ομ. ΟἹ 

μόλις ΝῚΕΡῚ πόσις] Βυτρθδθ, πόσι ν8] ποσί 1107] ὅδ88 τί βοᾷς Ο [“4ιδᾳ]} 
ΠΒοΙά]ον, ζδη τὶ 591 ΕΚ. οῃ. Ο᾽ σύ τε ὦ Ῥ 

Ῥδετυλήνθ 
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ΑΝ. τέκνων δέ ποϑ᾽ ἁμῶν 
πρεσβυγενὲς Πρίαμε. 

ΕΚ. κοίμισαί μ᾽ ἐς “ΔἫιδου. 
ΑΝ. οἵδε πόϑοι μεγάλοι" σχέτλια τάδε πάσχομεν ἄλγη, 5ἴτορ 

οἰχομένας πόλεως, ἐπὶ δ᾽ ἄλγεσιν ἄλγεα κεῖται ὕ96 

δυσφροσύναισι ϑεῶν, ὕτε σὸς γόνος ἔκφυγεν “Διδαν, 

ὃς λεχέων στυγερῶν χάριν ὥλεσε πέργαμα Τροίας. 

αἱματόεντα ὃὲ ϑεᾷᾶ παρὰ Παλλάδι σώματα νεχρῶν 

γυψὶ φέρειν τέταται᾽ ζυγὰ δ᾽ ἤνυσε δούλια Τροία. 600. 

ΕΚ. ὦ πατρὶς ὦ μελέα, κατερειπομέναν σε δακρύω" απ ἰδέ. 
νῦν τέλος οἰκτρὸν ὁρᾷς" καὶ ἐμὸν δόμον ἔνϑ᾽ ἐλοχεύϑην. 

ὦ τέκν᾽, ἔρημος πόλις μάτηρ ἀπολείπεται ὑμῶν 

οἷος ἰάλεμος οἷά τε πένϑη 

δάκρυά τ᾽ ἐκ δακρύων καταλείβεται θ0ὅ 

ἁμετέροισι δόμοισιν. ὃ ϑανὼν δ᾽ ἐπι- 

λάϑεται ἀλγέων ἀδάκρυτος. 

ΧΟ. ὡς ἡδὺ δάκρυα τοῖς κακῶς πεπραγόσι 

ϑρήνων τ᾽ ὀδυρμοὶ μοῦσά ϑ᾽ ἣ λύπας ἔχει. 

ΑΝ. ὦ μῆτερ ἀνδρός, ὅς ποτ᾽ ᾿Ζ4ργείων δορὶ 010 

πλείστους διώλεσ᾽, Ἕκτορος, τάδ᾽ εἰσορᾶς; 

ΕΚ. ὁρῶ τὰ τῶν ϑεῶν, ὡς τὰ μὲν πυργοῦσ᾽ ἄνω 
τὸ μηδὲν ὄντα, τὰ δὲ δοκοῦντ᾽ ἀπώλεσαν. 

ὅ92 4Ν. οὖ ὅ94 ΕΚ. οτα. 1101], Ῥυϑθβουιρϑιῦ ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂ δὅ92 δέποϑ᾽ 
Ῥ͵ δέσποϑ᾽ ΟἽ ἴοντύ. τεκὼν δὴ πόσιν μοι ὅ94 κοίμισσαι (ὐ, κοίμισε Ῥ, 
,κόμισαι ΒΝ μ᾽ εἰς Ο, με εἰς Ρ δ9ὅ- 600 Απατοτηδοπαθ, 601--Θ07 
Ηδθοῦρδθ ὑσὶ υϊῦ 6 α]ου, ΧΟ. δαί οἵδε ΟΡ, ΑΝ. ΒΝ, ἘΚ. Ῥ απίθ 
σχέτλια, ὅ906 ΧΟ. φπΐθ οἰχομένας οὐ ΕΚ. δία ἐπὶ Ῥ, ὅθι: ΧΟ. δπίθ 
δυσφροσύναισι Ῥ, 601 ΕΚ. ΟΡ, 6002 ΧΟ. «πο νῦν οὐ ΕΚ. δπίθ καὶ 
Ο!, 6008 4Ν. οὐ 604 ΕΚ. Ρ ὕθὅ σχέτλι᾽ αἱ τάδε Ἠογιηδηη, σχετλι- 
ώτατα Νσυοϊς, σχέτλι᾽ ὡς τάδε ΚΙτΟΠΒΟΙ δὅ96 κεῖται Ρ, κεῖνται Ὁ 
ὅ97 ὅτε Ο, ὁ δὲ Ῥ | ἔκφυγεν] Λ]άϊπῶ, ἔφυγεν ΟΡ ἄδην ΒΝ 0600 
τέτανται 0) } δούλεια Ὁ 601 χκατερειπομέναν] 98 0005, καταλειπομέναν 
ΒΝ, καταλιπομέναν (Οὐ, καταλειπομένα Ῥ 602 καὶ ἐγὼ δόμων ῬῚ 
ὁρᾷς καὶ ἐμοῦ δόμου (ὐ. ΒΌΒοΠα, ἴον. ὁρᾷ καὶ ἐμὸς δόμος (ἐμὸς δόμος. 
οὔϊατη Ἡθγνγου 60) 608 ὦ τέκν᾽,.-ἔρημα πολίσματ᾽, ἔρζφημα δὲ δώματα. 
πατρός» Ναῦοῖς 604 ον. ὧν ἀπολείπεται οἷος ἰάλεμος οἷά τε πένϑη 
606 τ] ογῦ. δ᾽ 006 5αᾳ. ἁμετέροισι δόμοις (5]ος Βαυτροθ). ὁ ϑανὼν δ᾽ 
ἐπιλάϑεται ἀλγέων ϑοΙ᾽Ι4]6ν. οὐ Ποῦτθθ, ἔουύ. ἁμετέροισι δόμοισι. μόνος 
δ᾽ ὁ ϑανὼν ἀδάκρυτος 608 πεπραγόσι 0, πεπονϑόσι Τ᾽ οὐ ἴον. ἢ. 
122, 4 009 ϑ᾽ ἃ Ο 610 ὕπποτ᾽ 15, ὁππότ᾽ Ν᾽ οὔ ῬΥΊΟΥΘΟ πὶ οΧχ 8118 
πίον ἑαοίο α' 018 τὸ] Ε]ΠΊΒ]6υ, τὰ Π|0υ1 | ἀπώλεσα Ῥ 
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Α͂Ν. ἀγόμεϑα λεία σὺν τέκνῳ, τὸ δ᾽ εὐγενὲς 

ἐς δοῦλον ἥκει. μεταβολὰς τοσάσδ᾽ ἔχον. 01 

ΕΚ. τὸ τῆς ἀνάγκης δεινόν" ἄρτι κἀπ᾽ ἐμοῦ 
βέβηκ᾽ ἀποσπασϑεῖσα Κασάνδρα "βία. 

4Ν. φεῦ φεῦ" 

ἄλλος τις Αἴας, ὡς ἔοικε, δεύτερος 

παιδὸς πέφηνε σῆς νοσεῖς δὲ χᾶἅτερα: 

ΕΚ. ὧν γ᾽ οὔτε μέτρον οὔτ᾽ ἀριϑμὸς ἔστι μοι" 690 
καχῷ κακὸν γὰρ εἰς ἅμιλλαν ἔρχεται. 

ΑΝ. τέϑνηκέ σοι παῖς πρὸς τάφῳ Πολυξένη 

σφαγεῖσ᾽ ᾿Δ4χιλλέως, δῶρον ἀψύχῳ νεκρῷ. 

ΕΚ. οἱ ᾽γὼ τάλαινα. τοῦτ᾽ ἐκεῖν᾽ ὅ μοι πάλαι 

σι Ταλθύβιος αἴνιγμ᾽ οὐ σαφῶς εἶπεν σαφές. 02 
4Ν. εἶδόν νιν αὐτὴ κἀποβᾶσα τῶνδ᾽ ὄχων ᾿ 

ἔκρυψα πέπλοις κἀπεκοψάμην νεκρόν. 

ΕΚ. αἰαΐ, τέκνον, σῶν ἀνοσίων προσφαγμάτων᾽ 

αἰαῖ μάλ᾽ αὖϑις, ὡς κακῶς διόλλυσαι. 

ΑΝ. ὄλωλεν ὧς ὔὕλωλεν. ἀλλ᾽ ὅμως ἐμοῦ 080 

ζώσης γ᾽ ὕλωλεν εὐτυχεστέρῳ πότμῳ. 
ἜΚ. οὐ ταὐτόν, ὦ παῖ, τῷ βλέπειν τὸ κατϑανεῖν᾽" 

τὸ μὲν γὰρ οὐδέν, τῷ δ᾽ ἔνεισιν ἐλπίδες. 

ΑΝ. [ὦ μῆτερ ὦ τεκοῦσα, κάλλιστον λόγον] 
ἄκουσον, ὥς δοι τέρψιν ἐμβαλῶ φρενί. 08 

τὸ μὴ γενέσϑαι τῷ ϑανεῖν ἴσον λέγω, 

τοῦ ζῆν δὲ λυπρῶς κρεῖσσόν ἐστι κατϑανεῖν. 

[ἀλγεῖ γὰρ οὐδὲν τῶν κακῶν ἠσϑημένος"] 

ΕΠ ὁ δ᾽ εὐτυχήσας ἐς τὸ δυστυχὲς πεσὼν 

ψυχὴν ἀλᾶται τῆς πάροιϑ'᾽ εὐπραξίας. 640 

κείνη δ᾽ ὁμοίως ὥσπερ οὐκ ἰδοῦσα φῶς 

61 τοσάσδ᾽ Ῥ, τοιάσδ᾽ Ο 617 κασσάνδρα ρ, κασάνδρας Ν 
20 ἐστί τις Ομ υῖβῦ. ραῦ. 41 621 κακῷ κακῶν 6028 ἀχιλέως Β 
Μ 624 οἵ ἐγὼ ΒΝ, οἵ (οἱ) ἐγὼ ΟΡ || τοῦτ᾽ Ο!, τοῦ ΒΝ] ἐκεῖν᾽ ὃ] 
Ἶχ, ἐκεῖνο 110] θ2ῦὅ εἶπε Ο 6026 αὐτὴ κἀποβᾶσα ΟΡ, αὐτὴν 
᾿ἡποβᾶσα ΒΝ 027 νεκρῷ 66. Κομημά 028 τέχνων ΒΝ | προῦσ- 
ἰφαγμάτων ΒΝ 682 τὸ βλέπειν ΒΝ 688 ἄνεισιν Ν 684 αἀὔθιῃ 
ἴω. }, ἀο]ονιὺ Μαῖα (ϑίοῦ. ἢ. 120, 1 οσχμιθοῦ 68 βα., Πιπάον ἀδ]οὺ 
845...) 8 οἷς σον γ6] ᾧ σοι ϑοιά]ου [ ἐμβαλῶ Ῥ' εὖ Ῥίοθαθαβ, ἐμ- 
ἄλω Ὁ 6088 4616]  ἡσϑημένος Ῥ ἠσϑημένος Ρ 641 ἐκείνη ΒΝ, 
κείνη Ο} ὥσπερ ΟΡ, ὡς ΒΝ, 5680]. ὥσπερ μὴ ἰδοῦσα 

Ι 
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τέϑνηκε κοὐδὲν οἷδε τῶν αὑτῆς κακῶν. 
ἐγὼ δὲ τοξεύσασα τῆς εὐδοξίας 

λαχοῦσα πλεῖστον τῆς τύχης ἡμάρτανον. 

ἃ γὰρ γυναιξὶ σώφρον᾽ ἔσϑ᾽ ηὑρημένα, 640 

ταῦτ᾽ ἐξεμόχϑουν “Ἕκτορος κατὰ στέγας. ᾿ 

πα 

πρῶτον μέν, ἔνϑα κἂν προσῇ κἂν μὴ προσ 
ψόγος γυναιξίν, αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐφέλκεται 

κακῶς ἀκούειν, ἥτις οὐκ ἔνδον μένει, 

τούτου παρεῖσα πόϑον ἔμιμνον ἐν δόμοις 00 

ἔσω τε μελάϑρων κομψὰ ϑηλειῶν ἔπη 

οὐκ εἰδεφριέμην, τὸν δὲ νοῦν διδάσκαλον 

οἴκοϑεν ἔχουσα χρηστὸν ἐξήρκουν ἐμοί. 

γλώσσης τε σιγὴν ὄμμα 8᾽ ἥσυχον πόσει 

παρεῖχον" ἤδη δ᾽ ἁμὲ χρῆν νικᾶν πόσιν. δῦ, 

κείνῳ τε νίκην ὧν ἐχρῆν παριέναι. 
καὶ τῶνδε κληδὼν ἐς στράτευμ᾽ ᾿Δ4χαιικὸν 
ἐλϑοῦσ᾽ ἀπώλεσέν μ᾽" ἐπεὶ γὰρ ἡρέϑην. ᾿ 

᾿Ζχιλλέως μὲ παῖς ἐβουλήϑη λαβεῖν β 

δάμαρτα᾽ δουλεύσω δ᾽ ἐν αὐθϑεντῶν δόμοις. 600. 
κεί μὲν παρώσασ᾽ Ἕκτορος φίλον κάρα 
πρὸς τὸν παρόντα πόσιν ἀναπτύξω φρένα, 

κακὴ φανοῦμαι τῷ ϑανόντι" τόνδε δ᾽ αὖ 
στυγοῦσ᾽ ἐμαυτῆς δεσπόταις μισήσομαι. 

καίτοι λέγουσιν ὡς μί᾽ εὐφρόνη χαλᾷ 606 
τὸ δυσμενὲς γυναικὸς εἰς ἀνδρὸς λέχος" “ἢ 

ἀπέπτυσ᾽ αὐτήν, ἥτις ἄνδρα τὸν πάρος Ἵ 

καινοῖσι. λέκτροις ἀποβαλοῦσ᾽ ἄλλον φιλεῖ, 

ἀλλ᾽ οὐδὲ πῶλος ἥτις ἂν διαζυγῇ 
τῆς συντραφείσης., ῥαδίως ἕλκει ξυγόν. ὁτὸ 

καίτοι τὸ ϑηριῶδες ἄφϑογγόν τ᾽ ἔφυ ἑ 

042 τέϑνηκ᾽ οὐδὲν Οὐ, κέκευϑε κοὐδὲν Ε΄, απ. ϑοπιηηϊαῦ 6044. 
πλεῖστον) 6Χ 50}0]. ἐγὼ... κατὰ τὸ πλεῖστον τῆς τύχης ἥμαρτον Ἠεαγύθηρ,, 
πλεῖον 1101 04 γυναικὶ ΟἸὨγΙδύ. ρα. ὅ88 | εὑρημένα ΠῚ 6θ41--δθ' 
ἀο]οὺ ΚΙ α]ΟΣ 6041 ἔνϑα)] οὖν γε ΟΠνῖϑῦ. ρα. 541 ΟἹ εἴσω τϑ Ῥ, 
εἶἰσω Ο | ϑηλειῶν δ᾽ ΟὨχϊδῦ. ρεὺ. δ4δ θὔ. εἰσεφριέμην] Ναποκ, 
εἰσεφρούμην 1101] ὁ ἤδη] Ηφαΐ, ἤδειν ΤΥ] [ ἅμε χρῆν , ἅμε χρὴ 
ΠΝ, ἅμ᾽ ἐχρῆν Ο᾽ ὁῦ 1 ἀχαϊκὸν 1011, οοΥτ. ΔΙΑΙπὰ θὕ8 ἀπώλεσέ 
8Β ὁὔ9 ἀχιλέως Ὁ θ0 56. Ῥοϑὺ 008 οοἸ]οοεὺ (ὐ. ΒΌΒΟΠΘ 010. 

ἕλκει Ῥ, ἔλξει Ο ΟΥ71 κα. ἀο]θη 1 νἀ θηζαι 
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ξυνέσει τ᾿ ἄχρηστον τῇ φύδει τε λείπεται. 
- σὲ δ᾽, ὦ φίλ᾽ Ἕκτορ. εἶχον ἄνδο᾽ ἀρκοῦντά μοι 

ξυνέσει γένει πλούτῳ τε κἀνδρείᾳ μέγαν" 
᾽ ὔ ; ΟΣ. ᾿ ἴα οὖς ΄ τὴπς 
ἀκήρατον δὲ μ᾽ ἐκ πατρὺς λαβὼν δόμων 61 

πρῶτος τὸ παρϑένειον ἐξεύξω λέχος. 

σι 

καὶ νῦν ὄλωλας μὲν σύ. ναυσϑλοῦμαι δ᾽ ἐγὼ 

πρὸς ᾿Ελλάδ᾽ αἰχμάλωτος ἐς δοῦλον ξυγόν. 

ἂρ’ οὐκ ἐλάσσων τῶν ἐμῶν ἔχειν κακῶν 

Πολυξένης ὕλεϑρος, ἣν καταστένεις:; 680 

ἐμοὶ γὰρ οὐδ᾽ ὃ πᾶσι λείπεται βροτοῖς 

ξύνεστιν ἐλπίς, οὐδὲ χλέπτομαι φρένας 
β πράξειν τι κεδνόν" ἡδὺ δ᾽ ἐστὶ καὶ. δοκεῖν. 

ΧΟ. ἐς ταὐτὸν ἥκεις συμφορᾶς" ϑρηνοῦσα δὲ 

β τὸ σὸν διδάσκεις μ᾽ ἔνϑα πημάτων κυρῶ. θ8 

ἘΚ. αὐτὴ μὲν οὔπω ναὸς εἰσέβην σκάφος. 
β γραφῇ δ᾽ ἰδοῦσα καὶ κλύουσ᾽ ἐπίσταμαι. 

ναύταις γὰρ ἣν μὲν μέτριος ἢ χειμὼν φέρειν. 

προϑυμίαν ἔχουσι σωϑῆναι πόνων, 

ὃ μὲν παρ᾽ οἴαχ᾽, ὃ δ᾽ ἐπὶ λαίφεσιν βεβώς., 090 
ὃ δ᾽ ἄντλον εἴργωῶν ναός" ἣν δ᾽ ὑπερβάλῃ 

πολὺς ταραχϑεὶς πόντος. ἐνδόντες τύχῃ 

παρεῖσαν αὑτοὺς κυμάτων δραμήμασιν. 

οὕτω δὲ κἀγὼ πόλλ᾽ ἔχουσα πήματα 
' ἄφϑογγός εἰμι καὶ παρεῖσ᾽ ἐῶ στόμα" 09 

νικᾷ γὰρ οὗκ ϑεῶν μὲ δύστηνος κλύδων. 

ἀλλ᾽, ὦ φίλη παῖ, τὰς μὲν Ἕκτορος τύχας 
! ἔασον" οὐ μὴ δάκρυά νιν σώσῃ τὰ σά" 

τίμα δὲ τὸν παρόντα δεσπότην σέϑεν, 
φίλον διδοῦσα δέλεαρ ἀνδρὶ σῶν τρόπων. 00 

] 

. 

ἰ 
᾿ 

κἂν δρᾷς τάδ᾽, ἐς τὸ κοινὸν εὐφρανεῖς φίλους 

012 φύση Β 6014 καὶ ἀνδρείᾳ Ῥ, κἀνδρείᾳ Ο᾽», καὶ ἀνδρείαν 
ΦΝ θ01ὅ δόμον Β 010 παρϑέντον ΒΝ 019 ἐλάσσων] 5011081, 
Ἰάσσω 1101 | ἔχει 680 ὄλεϑρος Ρ, ὄλεϑρον Ὁ 088 ἕξειν τι κεδνόν 
Ἡτβύ. ραΐ. ὅ98 (εἴτ. ὅορῃ. Αἱ. 6058) 81 γραφὴν Ο | κλαίουσ᾽ α' 690 
χίφεσιν Η, λαίφεσι Ο Ὁ οὐ ΟΒτιβῦ. ραὺύ. 026 691 νηὸς Ὁ 092 ἐνδόντες 
ρᾷ ΟΠ τύ. ραύ. 028 098 παρῆσαν (ὐ, παρῆκαν ΟἸγΙδῦ. ραῦ. 629 ] αὐτοὺς 
ἘΝ οὐ Ομγῖδί. ραῦ. [ δραμήμασιν] 5οτῖρδί, δρομήμασιν 11 τὶ θ9ὅ 
'ἀρεῖσ᾽ ἐῶ] ἔοτί. παρειμένη 0696 οὐκ ΝΙ, οὐκ ΒΟ 0698 οὐ μὴ.. σώσῃ 
᾽, οὐ γὰρ.. σώσει (Ὁ, ἴοτύ. οὔ νιν δάκρυ᾽ ἀναστήσει 101 φίλος Ο 



30 9: ἘΥΡΙΠΙΔΟΎῪ ὡ»ωμῆ 
καὶ παῖδα τόνδε παιδὸς ἐκϑρέψειας ἂν 

Τροίᾳ μέγιστον ὠφέλημ᾽, ἵν᾽ εἴ ποτε 
ἐξ οὗ γενόμενοι παῖδες Ἴλιον πάλιν 
κατοικίσειαν, καὶ πόλις γένοιτ᾽ ἔτι. Τοῦ 

ἀλλ᾽ ἐκ λόγου γὰρ ἄλλος ἐκβαίνει λόγος. 

τίν᾽ αὖ δέδορκα τόνδ᾽ ᾿Ζχαιικὸν λάτριν 
στείχοντα καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων ; 

ΤΑΛΘΥΎΒΙΟΣ. 

Φρυγῶν ἀρίστου πρίν ποϑ᾽ “Ἄχτορος δάμαρ. 

μή μὲ στυγήσῃς᾽ οὐχ ἑκὼν γὰρ ἀγγελῶ τι 

Δαναῶν τε κοινὰ Πελοπιδῶν τ᾽ ἀγγέλματα. 

ΑΝ. τί δ᾽ ἔστιν; ὥς μοι φροιμίων ἄρχῃ κακῶν. 

ΤΑ. ἔδοξε τόνδε παῖδα᾽ πῶς εἴπω λόγον; 

ΑΝ. μῶν οὐ τὸν αὐτὸν δεσπότην ἡμῖν ἔχειν ; 

ΤΑ. οὐδεὶς ᾿ἀχαιῶν τοῦδε δεσπόσει ποτέ. τιῦ 
ΑΝ. ἀλλ᾽ ἐνθάδ᾽ αὐτοῦ λείψανον Φρυγῶν λιπεῖν; ΗΝ. ἐδ. “ὦ 

ΤΑ. οὐκ οἶδ᾽ ὕπως σοι ῥαδίως εἴπω κακά. 

Α͂Ν. ἐπήνεσ᾽ αἰδῶ, πλὴν ἐὰν λέγῃς καλά. 

ΤΑ. κτενοῦσι σὸν παῖδ᾽, ὡς πύϑῃ κακὸν μέγα. 
ΑΝ. οἴμοι. γάμων τόδ᾽ ὡς κλύω μεῖζον κακόν. 

ΤΑ. νικᾷ δ᾽ Ὀδυσσεὺς ἐν Πανέλλησιν λέγων. 

Α͂Ν. αἰαὶ μάλ᾽" οὐ γὰρ μέτρια πάσχομεν κακά. 
ΤΑ. λέξας ἀρίστου παῖδα μὴ τρέφειν πατρός. 

ΑΝ. τοιαῦτα νικήδειξ τῶν αὑτοῦ πέρι. 
ΤΑ. ῥῖψαι δὲ πύργων δεῖν σφε Τρωικῶν ἄπο. 7 

τ08- τοῦ ἀδ!οὺ Πιπαουνῖ 108 τροίας Ῥ | ὠφέλιμ᾽ Ν᾿ | ὠφέλημ 
εἶναί ποτὲ Νδποῖϊς 7104 ἐκ σοῦ.. παῖδες ὕστερον πάλιν Ὁ πθῦ κατ 
οικίσειαν Τ᾽ οὔ τησῦ. ἴῃ κατοικήσειαν Β΄, κατοικήσειαν ΟΝ | ἔτι] ἴοῦ 
ἔτ᾽ ἄν πο0ὸ ἀλλ᾽ οη. Ν᾽ τΤ01 ἀχαιικὸν ρ, ἀχαϊκὸν οοἴο1 Τ08 οἢ 
Μοά. 210 | καινὸν καινῶν ρ 1009. 5010]. μήποτε οὐχ ὁ Ταλϑύβιο 
ἀλλ᾽ ἄλλος τις ταῦτα λέγει. καὶ γὰρ οὐ λάτριν, ἀλλ᾽ ὀνομαστὶ Ταλϑύβιο 
καλεῖν εἴωϑεν, οἷαι 7817 | ἀρίστι ᾿' ἀρίστου } 110 μὴ ᾽μὲ Ναῦοξκ 
οὐδ ἢ 111 δαναῶν δὲ Ρ΄ καινὰ Ἐ. Ῥυΐης | τ΄ οχῃ. Ῥ| τ᾽ ἀγγέλματιν 
ἔουτύ, τὲ δόγματα | νογϑαϊη ἀο]οὺ ὙΥΠδιηον, 112 ἀρχὴ Ο 118 λόγο 
ἴογὺ. τέλος 114. τι οὐ 120---128 φρϑυβομδύθτη πούδβ Ὀυϑθῆχιὺ τη: 
ἴῃ. 2 (ραᾳποίω ρυδοῆχουαῦ τη. 1 1710 αὐτὸν Ρ΄] λυπεῖν τηπῦ. ἴῃ λιπεῖν 

118 καλά ρ, κακά Ο᾽ Τ19 χτείνουσι Ῥ] τὸν παῖδ᾽ Ο| παῖδα Β' 
120 γάμων] κακῶν Βυατρθθ 721 πανέλλησι ΒΝ 124 856. ῬΘΥΒΟΠΑΤΗΙ 

ποία οἵη. 8. Ν 124 τὸν αὐτοῦ ΒΝ (αὐτοῦ οἰϊαια ΡῈ) 
ΤΔΟΟΌ5, δεῖ Ἰ10Υ] 
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ἀλλ᾽ ὃς γενέσϑω. καὶ σοφωτέρα φανῇ" 
ἜΣ, Ἃ ’ - 2 -" 3. 3} » ιἦτ΄ ἀντέχου τοῦδ΄. .εὐγενῶς δ΄ ἄλγει κακοῖς. 

β μήτε σϑένουσα μηδὲν ἰσχύειν δόκει. 
2 ΝῚ 2 Χ 3 - "» Χ ἔχεις γὰρ ἀλκὴν οὐδαμῇ. σκοπεῖν δὲ χρή" 

| φ ῇ - ; πόλις τ᾽ ὄλωλε καὶ πόσις, κρατῇ δὲ σύ, 780 
ς » δ » "» ξ ’, ἡμεῖς δὲ πρὸς γυναῖκα μάρνασϑαι μίαν 
οἷοί τε. τούτων εἵνεκ᾽ οὐ μάχης ἐρᾶν 

οὐδ᾽ αἰσχρὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπίφϑονόν σε δρᾶν, 

οὐδ᾽ αὖ σ᾽ ᾿4χαιοῖς βούλομαι ῥίπτειν ἀράς. 
εἰ γάρ τι λέξεις ᾧ χολώσεται στρατός. τϑῦ 

οὔτ᾽ ἂν ταφείη παῖς ὅδ᾽ οὔτ᾽ οἴκτου τύχοι. 

σιγῶσα δ᾽ εὖ τε τὰς τύχας κεκτημένη 
τὸν τοῦδε νεκρὸν οὐκ ἄϑαπτον ἂν λίποις 

αὐτή τ᾽’ ᾿Ζχαιῶν πρευμενεστέρων τύχοις. 

ΑΝ. ὦ φίλτατ᾽, ὦ περισσὰ τιμηϑεὶς τέκνον, 140 
' ϑανῇ πρὸς ἐχϑρῶν μητέρ᾽ ἀϑλίαν λιπών. 

ἣ τοῦ. πατρὸς δέ σ᾽ εὐγένει᾽ ἀποκτενεῖ. 

ἣ τοῖσιν ἄλλοις γίγνεται σωτηρία, 

τὸ δ᾽ ἐσθλὸν οὐκ ἐς καιρὸν ἦλϑε σοὶ πατρός. 
ὦ λέκτρα τἀμὰ δυστυχῆ τε καὶ γάμοι, ταῦ 

οἷς ἦλϑον ἐς μέλαϑρον Ἕκτορός ποτε, 

οὐ σφάγιον υἱὸν Ζ;.αναΐδαις τέξουσ᾽ ἐμόν, 

ἀλλ᾽ ὡς τύραννον ᾿4σιάδος πολυσπόρου. 

ὦ παῖ, δακρύεις; αἰσϑάνῃ κακῶν σέϑεν; 
τί μου δέδραξαι χερσὶ κἀντέχῃ πέπλων, τῦ0 

νεοσσὸς ὡσεὶ “πτέρυγας ἐσπίτνων ἐμάς; 

128 ἰσχύειν ᾿, ἰσχύσειν Ο 9 ὃ Ὁ ΤῈ Ρ 181 85. ἡμῖν τἜῈ 
πῶς... οἷόν τε; Νὅυοκ 182 οὔνεχ᾽ ν6] οὔνθκ᾽ [101] 188 δρᾶν Ο, 
χρή Ρ 184 οὐδ᾽] Ηδτίαηπρ, οὔτ᾽ 1011  ἀχαιοῖς Ῥι ἀχαιῶν Ο || ῥιπτεῖν 
ΒΡ 18ὅ ᾧ Ὁ, ὧν ΒΝῬ 186 ταφοίη Ῥ ] παῖς ὅδ᾽ οὔτ᾽ Ῥ, παῖς 
οὐδ᾽ Ο || οἶκτος ἔχοι Ῥ οἴκτου τύχοι »} τύχη ΒΝ 181 ταῖς τύχαις 
ἢ χεχρημένη Ἠδυϊαηρ 188 λοιποις Ρ' λιποις Ρ 1839 πλευμενεστέρων 

ΠΡ πρευμενεστέρων } 140 τιμηϑεὶς] τιϑεὶς Ν 141 ἐχϑρῶν (8 6χ 
“ἂν αὖ νιαδύαγ οοττθοΐο) Ρ 1425. αἀο]οῦ Νποκ, οἷν. Ηρρ. 1890 οὐ 
, ἔταρτα. 58. 2 142 ἀποχτενεῖ οὐ (υῖϑύ. ρεύ. 1516 (ἀποκτένει), 
, ἀπώλεσεν Ὁ 143 τοῖς ἄλλοισι Ο γίνεται ΟΡ 714 καὶ γάμοι] ἴοτῦ. 
᾿ χἄγαμα 146 «ἐς πὸ Ο 141 οὐ σφάγιον ὍΝ Νϑαοῖς, οὐχ (οὐχ 
᾿ οἵη. ΝῚ ὡς σφάγιον 1101], οὐχὶ σφάγιον ΟἸνΙδῦ. ραῦ. 17 | τέξουσα δή 
ΕΙΣ 148 ἀσιάδος Ῥ, ἀσιάτιδος Οὐ, ᾿Δσίδος Νάποϊς | πολυσπόρου] ἴοτίύ. 
᾿ς ρτρόφου 101 ὡσσεὶ Ρ᾿, ὡς Ο 

Ἑπαγῖριᾶθ5, Ττοβϑαᾶθβ. Ε 
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οὐκ εἶσιν Ἕκτωρ κλεινὸν ἁρπάσας δόρυ 
γῆς ἐξανελϑὼν σοὶ φέρων σωτηρίαν, 

οὐ συγγένεια πατρός, οὐκ ἰσχὺς Φρυγῶν᾽ 

λυγρὸν δὲ πήδημ᾽ ἐς τράχηλον ὑψόϑεν . Τδῦ 
πεσὼν ἀνοίκτως, πνεῦμ᾽ ἀπορρήξεις σέϑεν. 

νέον ὑπαγχάλισμα μητρὶ φίλτατον, 

ὦ χρωτὸς ἡδὺ πνεῦμα διὰ κενῆς ἄρα 

ἐν σπαργάνοις σε μαστὸς ἐξέϑρεψ᾽ ὅδε, 

μάτην δ᾽ ἐμόχϑουν καὶ κατεξάνϑην πόνοις. τθ0 

νῦν, οὔποτ᾽ αὖϑις, μητέρ᾽ ἀσπάξου σέϑεν, 

8. 

πρόσπιτνε τὴν τεκοῦσαν, ἀμφὶ δ᾽ ὠλένας 

ἕλισσ᾽ ἐμοῖς νώτοισι καὶ στόμ᾽ ὥἅρμοσον. 

ὦ βάρβαρ᾽ ἐξευρόντες Ἕλληνες κακά, 
τί τόνδε παῖδα κτείνετ᾽ οὐδὲν αἴτιον; τθῦ 

ὦ Τυνδάρειον ἔρνος, οὔποτ᾽ εἶ Διός. 
πολλῶν δὲ πατέρων φημί σ᾽ ἐκπεφυκέναι. 
᾿Δλάστορος μὲν πρῶτον. εἶτα δὲ Φϑόνου, 
Φόνου τε Θανάτου ϑ᾽ ὅσα τε γῆ τρέφει κακά. 

2 Π 2 ἽΨ -“- - Ψ 2 2 - ,, 2 2 -"-" 

οὐ γάρ ποτ᾽ αὐχῶ Ζῆνα γ᾽ ἐκφῦσαί σ΄ ἐγώ. ττο 

πολλοῖσι κῆρα βαρβάροις Ἥλλησί τε. 

ὄὕλοιο᾽ καλλίστων γὰρ ὀμμάτων ἄπο 
2 - Χ Χ 9. Ὁ ῇ - αἰσχρῶς τὰ κλεινὰ πεδί ἀπώλεσας Φρυγῶν. 

ἀλλ᾽ ἄγετε φέρετε ῥίπτετ᾽. εἰ δίπ δοκεῖ" γετε φέρετε ῥίπτετ᾽, εἰ ῥίπτειν ἵ 

δαίνυσϑε τοῦδε σάρκας. ἔκ τε γὰρ ϑεῶν ττῦ 

διολλύμεσϑα παιδί τ᾽ οὐ δυναίμεϑ᾽ ἂν , 
»Ἅ 3 χ 4 3. 51Ὺ ΄ ϑάνατον ἀρῆξαι. κρύπτετ᾽ ἄϑλιον δέμας 

καὶ ῥίπτετ᾽ ἐς ναῦς" ἐπὶ καλὸν γὰρ ἔρχομαι 
ὑμέναιον, ἀπολέσασα τοὐμαυτῆς τέκνον. 

τῦ2 κλεινὸν ᾿, κλεινὸς Ο 7084 οὐ ταυῦ. ἴῃ ὦ Ν | ἰσχρὺς Ν 
τῦ0 ἴον!. πεσὼν ἀενκῶς ] ἀπορρήξει Ῥ ἀπορρήξεις Ρ τῦ9 σπαργάνοις 
σὲ ᾿, σπαργάνοισι, Ο 1600 ἀο]οὺ γαϊοίσθηδου, οἷν. Μοά. 1080. Οβδπμῃ, 
απ Μρα. 1030 οἱοῖῖ, μϊὸ ἄλλως Ῥτὸ μάτην φγροπῖὶΐ 101 οὔποτ᾽] 
Η. Ῥὐορμδημβ, εἴποτ᾽ Ἰ1ῸΥ] 102 πρόσπιτνε ΒΝ, πρόσπιπτε ΟΡ! 
ὠλένας Ῥ, ὠλέναις Ὁ 109 ὅσα γῆ Ρ ττ0 54. ἀο]οὺ θιμάουῦ 
1τ0 Ζῆνά ο᾽ ΒΝ | ἐκφῦναι (υ οΧ ἡ ἴδοίο) Ρ, οἷν. ΟΕ γτῖϑὺ. ραῦ. 887 

118 τὰ] τὲ Ν | ἀπώλεσας] ἴοτί. ἐπόρϑησας 114 ἀλλ᾽ ἄγετε] Ἠοῖ- 
ἸηΔηη, ἄγετε 1171 | καὶ ῥίπτετ᾽ Οὐ εἰ ῥιπτεῖν Ρ Τ11τῦ δαίννυσϑε ῬῚ 
γὰρ οἴ. Ν {10 διολλύμεϑα Τ᾽  δυναίμεϑα (ογηῖδθο ἄν) ἢ {τὰ 
κρύπτετ᾽ ] μάρπτετ᾽ ΔΛ. ῬΑ 1718 ναῦς (υ ἃηΐα ς ταϑιιγα 6χ σ ἴδοθο) 
Ὑ 119 ἀπωλέσασα (), ἀπολέσα Ῥ ἀπολέσασα } 
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τάλαινα Τροέα. μυρίους ἀπώλεσας 780 

μιᾶς γυναικὸς καὶ λέχους στυγνοῦ χάριν. 

ΤΑ. ἄγε παῖ, φίλιον πρόσπτυγμα μεϑεὶς 

μητρὸς μογερᾶς, βαῖνε πατρῴων 

πύργων ἐπ᾽ ἄκρας στεφάνας, ὅϑ'ιι σοι 

πνεῦμα μεϑεῖναι ψῆφος ἐκράνϑη. 

λαμβάνετ᾽ αὐτόν. τὰ δὲ τοιάδε χρῆν 
κηρυκεύειν, ὅστις ἄνοικτος 

«- [9.9] δι 

καὶ ἀναιδείᾳ τῆς ἡμετέρας 

γνώμης μᾶλλον φίλος ἐστίν. 

ἜΚ. ὦ τέκνον, ὦ παῖ παιδὸς μογεροῦ, 190 
συλώμεϑα σὴν ψυχὴν ἀδίκως 

μήτηρ κἀγώ. τί πάϑω; τί σ᾽ ἐγώ. 
δύσμορε, δράσω; τάδε σοι δίδομεν 

πλήγματα κρατὸς στέρνων τε κόπους" 

τῶνδε γὰρ ἄρχομεν. οἱ ᾽γὼ πόλεως. τοῦ 

οἴμοι δὲ σέϑεν᾽ τί γὰρ οὐκ ἔχομεν, 

τίνος ἐνδέομεν μὴ οὐ πανσυδίᾳ 
χωρεῖν ὀλέϑρου διὰ παντός; 

ΧΟ. μελισσοτρόφου Σαλαμῖνος ὦ βασιλεῦ Τελαμών, 5ίτορ!.. 

νάσου περικύμονος οἰκήσας ἕδραν 800 

τᾶς ἐπικεκλιμένας ὄχϑοις ἱεροῖς, ἵν᾿ ἐλαίας 

πρῶτον ἔδειξε κλάδον γλαυκᾶς ᾿4ϑάνα, 

οὐράνιον στέφανον λιπαραῖσί τε κόσμον ᾿ά4ϑήναις. 

ἔβας ἔβας τῷ τοξοφόρῳ συναρι- 
στεύων ἅμ᾽ ᾿Ζλκμήνας γόνῳ 80 

182 ΤΆ4.] Τγγσνύ, 4Ν. Ἰ10γ] 7859. ὍΣ Ὁ 85 φψῆϑος Ν 
80 τοιαῦτα Ῥ | χρῆν] Ηογνογάθη, χρὴ [1ὈΥ] 788 ἀναιδείας ΝΡ 

ἡμετέρας] Τγτνπνῖύ, ὑμετέρας ΒΟΡ οὐ ὁ οχ ἡ ἴδοίο Ν 7190 μογεροῦ 
Ῥ, μονογενοῦ ΒΝ, μονογενοῦς Ο 198 σοι οἵη. Ν᾽ | δίδωμεν Ο 
194 κόπους] ὥοΙαϊου, κτύπους 1100] 1956 τόνδε Ν | οἱ (οἵ᾽ 8Β ΝῚ ἐγὼ 
0 1906 νϑῦθῶ τί γὰρ οὖκ ἔχομεν ἀο]οῦ Βούμθ 800 ἔδοας Ὁ. 801 
τὰς .Ν | ἐπικεαλημένας ΝΡ ἱεροῖσιν ἐλαίας 802 χελάδον (ΘΥΘΒΌΤΗΩ 
Ε) γλαυκὰς ῬΡ | ̓ 4ϑάνα] ΑἸᾶϊπα (οἷν. 5680]. ἐν ἡ πόλει. ἡ ̓ Αϑηνᾶ τὸν 
γλαυκῆς ἐλαίας κλάδον ἔδειξε), ἀϑάνας Θ)Ρ 808 λιπαραῖσί τε] Θ6Ι6]6Υ, 
λιπαραῖς Ο, λιπαραῖσι Ρ 804 τῷ οῃ. 806 συναριστεύσων ἢ] 
9 

μ οἵη. Ο 
ῳ Ὁ 
Ὁ 
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Ἴλιον Ἴλιον ἐκπέρσων πόλιν 
ἁμετέραν τὸ πάροιϑεν [ὅτ᾽ ἔβας ἀφ᾽ ᾿Ελλάδος]" 

ὅϑ᾽ “Ελλάδος ἄγαγε πρῶτον ἄνϑος ἀτυζόμενος «ηἰϊΒίγ. 

πώλων. Σιμόεντι δ᾽ ἐπ᾽ εὐρείτᾳ πλάταν 810 
ἔσχασε ποντοπόρον καὶ ναύδετ᾽ ἀνήψατο πρυμνᾶν 

καὶ χερὸς εὐστοχίαν ἐξεῖλε ναῶν, 

“αομέδοντι φόνον" κανόνων δὲ τυκίσματα Φοίβου 

οὐ πυρὸς φοίνικι πνοᾷ καϑελὼν 81 
Τροίας ἐπόρϑησε χϑόνα, 

δὶς δὲ δυοῖν πιτύλοιν τείχη περὶ 

ΖΔαρδανίας φονία κατέλυσεν αἰχμά. 

μάταν ἄρ᾽. ὦ χρυσέαις ΒΙΤΌΡΗ. 820 
σὺν οἰνοχόαις ἁβρὰ βαίνων. 

“αομεδόντιξ παῖ, 

Ζηνὸς ἔχεις κυλίκων 

πλήρωμα, καλλίσταν λατρείαν" 

ἁ δέ σὲ γειναμένα πυρὶ δαίεται" 82ῦ 

ἠιόνες δ᾽ ἅλιαι 

ἴαχον οἷον οἰωνὸς 

ὑπὲρ τεκέων, βοῶσ᾽ 880 
Ν ἃ μὲν εὐνάτορας. ἃ δὲ παῖδας. 

ι͵ 

αἱ δὲ ματέρας γεραιάς. 
τὰ δὲ σὰ δροσόεντα λουτρὰ 

γυμνασίων τὲ δρόμοι 

βεβᾶσι, σὺ δὲ πρόσωπα νεα- 88 

807 τὸ πάροιϑ᾽ Ρ΄Ί] νοῖρᾶ ὅτ᾽ ἔβας ἀφ᾽ Ελλάδος ἀδ]ονιῦ οὐ Ἰδοὰ-, 
πϑτη (υ. ὦ...) ᾿παϊοονιὺ ΠιημαοΥΐ 808 ὅτε Ρ 809 ἀτεμβόμενος 
Ἡρυνογάθῃ 810 εὐρείτα Ῥ, εὐρείταο Ὁ 811 πρύμναν Ὁ 812 
χειρὸς ΤΊ] νεῶν Ο 814 τυκίσματα] ΑἸάΐπε, τυκτίσματα Ο, τεχκίσματα 
Ρ 81ὅ πυρὸς πυρὸς Μοίποκο ] πνοᾷ Τι, βοᾷ Ο 817 τείχη περὶ Ο, 
τείχη παρὰ Ῥ, πυργώματα Ἡοϊπηβορίῃ 819 δαρδάνας Ρ | φονία] 
ΑἸαῖμα, φοινία 101 [ αἰχμα] Τουῦ. δρμά, οἷν. 1080 820 μάτην Ο 
521 σὺν] 50Υ1051, ἐν 1171 (οὐΐαια Β) 822 λαομεδόντειε Ρ 828 Ζανὸς 
"πο 8206 γᾶ δέ Βυτροβ | γειναμένα] Μάθρτανθ, γειναμένα τροία 
Π1Ὸ 1] 8206 κίονες ἄλιαι Ρ 829 56. ἴσχον Ῥ, ἴοτύ. ἀχοῦσιν [ τεκέων] 
Η, ἰθρμδηθβ, τέχνων Ὁ, τοκέων Τ | οἷον δ᾽ ὑπὲρ οἰωνὸς τεκέων 
ΘΙ Δ]οΥ [ βοῶσ᾽ ] Βουῖρβὶ, βοᾷ 1101] 881. ἃ μὲν .. ἃ δὲ Ῥ᾿ αἱ μὲν 
αἱ δὲ Ὁ] εὐνάτορας] εὐνάτορ᾽ οἹίπι Ἠθιηθηη 888 προσόεντα ΡΨ 880 

νεαρὰ] ἴον!. ϑαλερὰ 

ἢ» 

»υττ Ν  ιοὐ Νηδηδοιι 
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ρὰ χάρισι παρὰ Ζιὸς ϑρόνοις 

καλλιγάλανα τρέφεις" 
Πριάμοιο δὲ γαῖαν 
᾿Ελλὰς ὥλεσ᾽ αἰχμά. 

"Ἔρως Ἔρως, ὃς τὰ Ζ1αρ- Δηὐδὑ. 840 
δάνεια μέλαϑρά ποτ᾽ ἦλϑες 
οὐρανίδαισι μέλων. 

ὡς τότε μὲν μεγάλως 
Τροίαν ἐπύργωσας, ϑεοῖσιν 

κῆδος ἀναψάμενος. τὸ μὲν οὖν Διὸς 840 
οὐκέτ᾽ ὄνειδος ἐρῶ" 

β τὸ τᾶς δὲ λευκοπτέρου 
ἁμέρας φίλιον βροτοῖς 

φέγγος ὀλοὸν εἶδε γαίας, 850 
εἶδε περγάμων ὄλεϑρον 
τεκνοποιὸν ἔχουσα τᾶσδε 

γᾶς πόσιν ἐν ϑαλάμοις, 

ὃν ἀστέρων τέϑριππος ἔλα- 8δῦ 
βὲ χρύσεος Ὄὄχος ἀναρπάσας. 

ἐλπίδα γᾷ πατρίᾳ 

μεγάλαν᾽" τὰ ϑεῶν δὲ 

φίλτρα φροῦδα Τροίᾳ. 

ΜΕΝΒΕΛΑΟΣ. 

ὦ καλλιφεγγὲς ἡλίου σέλας τόδε, 860 

ἐν ᾧ δάμαρτα τὴν ἐμὴν χειρώσομαι 

[Ἑλένην ὃ γὰρ δὴ πολλὰ μοχϑήσας ἐγὼ 

Μενέλαός εἰμι καὶ στράτευμ᾽ ᾿4χαιικόν]. 
ἦλθον δὲ Τροίαν οὐχ ὅσον δοκοῦσί μὲ 

᾿ 
Ἷ 

840 τὰ] παρὰ Ῥ | Ζαρδάνεια)] Πιπαοι, δαρδάνια [100] 844 
θεοῖσι Ὁ 84 τὸν Ο 840 ὄνειδος οὐκέτ᾽ Ρ 847 τᾶσδε ΒΝΡ 

849 φίλιον 0), φίλας Ῥ 8060 ὀλοὸν] ἴοτῦ. ἀτηρὸν | γαίας] 1ιΘπὐϊπρ᾽ οὐ 
᾿Βοίμα., γαῖαν |10γ], οἷν. 560Πῃ0]1. ἡ Ἡμέρα περιεῖδε τὸν ὀλοὸν τοῦτον 
ὄλεϑρον τὸν κατὰ ταύτην τὴν γῆν ἐπηρμένον καὶ τὸν τῶν Περγάμων 
᾿δῦὕ8 τάδε Ο 804 ϑαλάμοισιν Ῥ 8581 πατρίᾳ Ῥ, πατρίδι Ο 862 Βα. 
᾿ἀο]ονὺ Ἡρυνονυᾶάθη, οἵτ. 869 5. οὖ 508}0]. περισσὸν τὸ Πῆενέλαός εἰμι" 
αὔταρκες γὰρ τὸ δάμαρτα τὴν ἐμὴν χειρώσομαν 808 ἀχαϊκόν 1011 | 
Ῥοβὺ 808 Ἰασαπϑηῃ βὐαῦα!ῦ ῬΟΥΒΟΠ 
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γυναικὸς εἵνεκ᾽, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρ᾽ ὃς ἐξ ἐμῶν πρῦ 

δόμων δάμαρτα ξεναπάτης ἐλήσατο. 
κεῖνος μὲν οὖν δέδωκε σὺν ϑεοῖς δίκην 
αὐτός τε καὶ γῇ δορὶ πεσοῦσ᾽ ᾿Ελληνικῷ. 
ἥκω δὲ τὴν “άκαιναν᾽ οὐ γὰρ ἡδέως 
ὄνομα δάμαρτος ἥ ποτ᾽ ἦν ἐμὴ λέγω" ᾿ς 810 

ἄξων" δόμοις γὰρ τοῖσδ᾽ ἐν αἰχμαλωτικοῖς 

κατηρίϑμηται Τρῳάδων ἄλλων μέτα. 

οἵπερ γὰρ αὐτὴν ἐξεμόχϑησαν δορί, 

κτανεῖν ἐμοί νυν ἔδοσαν, εἴτε μὴ κτανὼν 

ϑέλοιμ᾽ ἄγεσϑαι πάλιν ἐς ᾿᾽4ργείαν χϑόνα. 8τῦ 

ἐμοὶ δ᾽ ἔδοξε τὸν μὲν ἐν Τροίᾳ μόρον 
“Ἑλένης ἐᾶσαι, ναυπόρῳ δ᾽ ἄγειν πλάτῃ 

Ἑλληνίδ᾽ ἐς γῆν κἀτ᾽ ἐκεῖ δοῦναι κτανεῖν, 

ποινὰς ὅσοι τεϑνᾶσ᾽ ἐν ᾿Ιλίῳ φίλοι. 
ἀλλ᾽ εἶα χωρεῖτ᾽ ἐς δόμους. ὀπάονες, 880 

κομίζετ᾽ αὐτὴν τὴν μιαιφονωτάτην 

κόμης ἐπισπάδσαντες" οὔριοι δ᾽ ὅταν 
πνοαὶ μόλωσι, πέμψομέν νιν Ἑλλάδα. 

ΕΚ. ὦ γῆς ὄχημα κἀπὶ γῆς ἔχων ἕδραν, 
ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ, δυστόπαστος εἰδέναι. 880 

Ζεύς, εἴτ᾽ ἀνάγκη φύδεος εἴτε νοῦς βροτῶν. 

προσηυξάμην δε᾽ πάντα γὰρ δι’ ἀψόφου 

βαίνων κελεύϑου κατὰ δίκην τὰ ϑνήτ᾽ ἄγεις. 

ΜΕ. τί δ᾽ ἔστιν; εὐχὰς ὡς ἐκαίνισας ϑεῶν. ᾿ 
ΕΚ. αἰνῶ σε. Μενέλα;. εἰ κτενεῖς δάμαρτα σήν. 890 

ὁρᾶν δὲ τήνδε φεῦγε, μή σ᾽ ἕλῃ πόϑῳ. 

805 οὔνξη᾽ ν6] οὔνεκ᾽ [101] 866 ξεναπατήσ Ῥ οἱ οοττ. ἴπ ἕξενα- 
πατήσας ΒΒ, ξεναπατήσας ΟΝ | ἐλήσατο Η, ἐληΐσατο ΟΡ 801 δέδωκε, 
Ῥ, ἔδωκε Ο, ἴοτὺ. ἔτισε 8068 γῇ Β 8069 λάκαιναν Ῥ, τάλαιναν Ὁ 
811 ἄξω Ο 812 μετά ΒΡ 818 ἐξεμόχϑευσαν Ο 8715 ἀργείων Ὁ 

870 ἐμοί γ᾽ 8171 ἕλληνες Ν, αὐτῆς Ηρδγποτάθρῃ, κείνης Εἰ. αα. 
ϑοΒτηαὺ 8718 ἐς ἴὸ Ὁ | δοῦναι κτανεῖν] δεῖ νιν τίνειν ΒΌΥΘΘΒ 
8719 ποὰς Ὁ] ὅσοι Ῥ, ὅσων ΒΝ, ὅσον Ο, ὅσοις Οδηΐον | τέϑνασ᾽ ] Ηθδ,Ε, 
τέϑνασιν Ο Ὁ 880 εἶα ΒΡ 881 τὴν μιαιφονωτάτην) ῬΆΪΘΥ, τῆς 
μιαιφονωτάτης Ἰ1ὈΥ] 882 οὔρειοι Ὁ 888 νιν ο!. Ὁ 888 εἰδέναι) 
εἰσιδεῖν ΟἼθτη. ΑἸοχ, Ῥτούν. ρ. 1 οὖ ϑοχύ. Εχηρ. ρ. 219, 1. 666, 880 
φύσεος Π|, ΟἸοΙηθη5, 4111, φύσεως ΟΡ 8871 προσευξάμην ΟῬ, ἐπευξάμην 
δοχύ, Ἰχηρ. Ρ. 219, 8 [ σε] σοι 1. ἩΘΙ]δ πᾷ 888 δίκης Ν 890 μενέλαε β 
ΒΝ 8091 ὁρᾶν) Ῥὐαμ]οΥ οὐ Τύοῖβκθ, ὁρῶν 1101] πόϑος 4. ἨφΠδαπα 

“ὦ ἃ αν δον ων 
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Ἄν Ὁ δὰ ᾿ 3 "Ξ. ΕΣ 3 2 ᾿ ΄, αἵρεῖ γὰρ ἀνδρῶν ὄὕμματ᾽. ἐξαιρεῖ πόλεις, 

πίμπρησι δ᾽ οἴκους" ὧδ᾽ ἔχει κηλήματα. 
ϑνς ἐ Ἃ 5 λ Ἁ ν ΄ ἐγώ νιν οἶδα καὶ σὺ χοΐ πεπονϑύότες. 

ΕΛΈΝΗ. 

' Μενέλαε. φροίμιον μὲν ἄξιον φόβου 89ῦ 

τόδ᾽ ἐστίν" ἐν γὰρ χερσὶ προσπόλων σέϑεν 

βίᾳ πρὸ τῶνδε δωμάτων ἐκπέμπομαι. 

ἀτὰρ σχεδὸν μὲν οἶδά σοι στυγουμένη, 
' ὅμως δ᾽ ἐρέσϑαι βούλομαι" γνῶμαι τίνες 

᾿ Ἕλλησι καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι; 900 

ΜΕ. οὐκ εἰς ἀκριβὲς ἦλθες, ἀλλ᾽ ἅπας στρατὸς 

Ι κτανεῖν ἐμοί σ᾽ ἔδωκεν, ὅνπερ ἠδίκεις. 
ΕΑ. ἔξεστιν οὖν πρὸς ταῦτ᾽ ἀμείψασϑαι λόγῳ, 

ὡς οὐ δικαίως. ἢν ϑάνω, ϑανούμεϑα; 

ΜΕ. οὐκ ἐς λόγους ἐλήλυϑ᾽, ἀλλά δε κτενῶν. 90 

ΕΚ. ἄκουσον αὐτῆς, μὴ ϑάνῃ τοῦδ᾽ ἐνδεής. 

Μενέλαε. καὶ δὸς τοὺς ἐναντίους λόγους 

ἡμῖν κατ᾽ αὐτῆς" τῶν γὰρ ἐν Τροίᾳ κακῶν 

οὐδὲν κάτοισϑα. συντεϑεὶς δ᾽ ὃ πᾶς λόγος 

κτενδὶ νύν οὕτως ὥστε μηδαμῶς φυγεῖν. 910 

ΜΕ. σχολῆς τὸ δῶρον᾽ εἰ δὲ βούλεται λέγειν, 

ἔξεστι. τῶν σῶν δ᾽ εἵἴνεχ᾽. ὡς μάϑω, λόγων 
δώσω τόδ᾽ αὐτῇ, τῆσδε δ᾽ οὐ δώσω χάριν. 

Ε4. ἴσως με. κἂν εὖ κἂν κακῶς δόξω λέγειν, 
οὐκ ἀνταμείψῃ πολεμίαν ἡγούμενος. 91 

ἐγὼ δ᾽, ἅ σ᾽ οἶμαι διὰ λόγων ἰόντ᾽ ἐμοῦ 
κατηγορήσειν, ἀντιϑεῖσ᾽ ἀμείψομαι 

τοῖς σοῖσι τἀμὰ καὶ τὰ σ᾽ αἰτιάματα. 
πρῶτον μὲν ἀρχὰς ἔτεκεν ἥδε τῶν κακῶν 

ο΄ Πάριν τεκοῦσα᾽ δεύτερον δ᾽ ἀπώλεσε 920 

898 δ᾽] δι᾽ ΡῚ] δ᾽ οἴκους] δόμους Ὁ 894 γ᾽ οἷ Ν 896 τὶδ᾽ 
(τόδ᾽ ρὴ) ἔστι πρὸς γὰρ Ρ 898 στυγουμένη Ὁ, μισουμένη ᾿ 900 σὺ 

ΕΡ.- 901 ἦχϑεν 56}0]. [ ἀλλὰ πᾶξ Ο 908 οὖν] ὧ Ν᾽ 90 κτενῶν) 
Ππ. ΒΘ ΘΡμαπαβ, χτανών ι κτενῶ Ὁ 910 ἴονύ. τενεῖ, οἷν. Μϑᾶ. ὅ8ὅ | 
μηδαμῶς ἘΝ μηδαμοῦ Ο, μηδαμῇ ΕἸχ, ἴον. μηδάμ᾽ ἐκφυγεῖν 912 
οὔνεκ᾽ Ὑ6] οὔνεχ᾽ 1011 | μάϑω] 5οτγ81, μάϑῃη ΒΝΡ, μάϑης Ο 914 
ἴσως μὲν κἂν ΒΝ, ἴσως μὲν μὲν οὖν Ο | δόξη Ο 916 λόγον ΒΝ 

918 τοῖ σοῖσι Β | καὶ τὰ σ᾽] πάνδικ᾽ Ἠογπογάθη  γϑύβασῃ ἀθ]οῦ Ῥα]ον 
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ς Τροίαν τὲ κἄμ᾽ ὃ πρέσβυς οὐ κτανὼν βρέφος. ᾿ 
δαλοῦ πικρὸν μέμημ᾽, ᾿4λέξανδρόν ποτε. , 
ἐνθένδε τἀπίλοιπ᾽ ἄκουσον ὡς ἔχει. 
ἔκρινε τρισσὸν ζεῦγος ὅδε τριῶν ϑεῶν᾽ 

καὶ Παλλάδος μὲν ἦν ᾿4λεξάνδρῳ δόσις 99 
Φρυξὶ στρατηγοῦνϑ᾽ ᾿Ελλάδ᾽ ἐξανιστάναι. 

Ἥρα δ᾽ ὑπέσχετ᾽ ᾿4σιάδ᾽ Εὐρώπης 8’ ὅρων 
τυραννίδ᾽ ἕξειν, εἴ σφὲ κρίνειεν Πάρις" 

Κύπρις δὲ τοὐμὸν εἶδος ἐχπαγλουμένη 
δώσειν ὑπέσχετ᾽, εἰ ϑεὰς ὑπερδράμοι 930 
κάλλει. τὸν ἐνθένδ᾽ ὡς ἔχει σχέψαι λόγον᾽ 

. νικᾷ Κύπρις ϑεάς, καὶ τοσόνδ᾽ οὑμοὶ γάμοι 
ὥνησαν  Λλλάδ᾽ " οὐ κρατεῖσϑ'᾽ ἐκ βαρβάρων, 
οὔτ᾽ ἐς δόρυ σταϑέντες, οὐ τυραννίδι. 

ἃ δ᾽ ηὐτύχησεν “Ελλάς, ὠλόμην ἐγὼ 98 
εὐμορφίᾳ πραϑεῖσα κὠνειδίζομαι 

ἐξ ὧν ἐχρῆν μὲ στέφανον ἐπὶ κάρᾳ λαβεῖν. 
οὔπω μὲ φήσεις αὐτὰ τάν ποσὶν λέγειν, 

ὅπως ἀφώρμησ᾽ ἐκ δόμων τῶν σῶν λάϑρᾳ. 
ἦλϑ᾽ οὐχὶ μικρὰν ϑεὸν ἔχων αὑτοῦ μέτα 940. 

ὁ τῆσδ᾽ ἀλάστωρ, εἴτ᾽ ᾿4λέξανδρον ϑέλεις : 

ὀνόματι προσφωνεῖν νιν εἴτε καὶ Πάριν" 

ὅν, ὦ κάκιστε, σοῖσιν ἐν δόμοις λιπὼν 

Σπάρτης ἀπῆρας νηὶ Κρησίαν χϑόνα. 

εἶεν. 

οὐ σ᾽, ἀλλ᾽ ἐμαυτὴν τοὐπὶ τῷδ᾽ ἐρήσομαι" 948 

"7 Ε ἐπ 921 κἄμ᾽ ὁ] Βατρθβ, κάμξ 1701 922 ᾿Ζλέξανδρον λέγω Ἠδτίτηδῃ 
928 ἔνϑεν δὲ Ρ, ἐνθέδε Β 924 τρισσῶν Ῥ τρισσὸν » | ὁ δὲ Ρ 
ὅδε » ] τριῶν] ΝΥυμπάοΥ, τρισσῶν [10 ΥἹ 921 δ᾽ Ρ οὐ Τχοίζθβ Εἰχθρ.. 
ΤΙ. Ρ. 89,29, ϑ᾽ Ο ἀσιάδ᾽ Ῥ, ἀσίας ΒΝ οὐ Ταοίξοθ, ἀσίας τ᾽ Ο, ᾿4σίδ᾽ ὦ 
Νϑιοὶς [ ὅρων} ΒΟΙΡΒὶ, ὅρους ΒΟ, ὅρα Ν 928 κρίγνειξ τνυυῦ. π΄ 
κρίνειεν Β, κρίνειε Ῥ΄] κρίνειεν πάρος Βαυιδὺ [ νϑυβϑαμῃ οτὰ. Τ᾽ σϑύζθϑ 
930 δώσεις ᾿' δώσειν ρ ] ὑπερδράμοι '᾿Ζούσοα, ὑπεχδράμον ΟΡ 981 
ἔνϑεν δ᾽ 'ΎΥΓΘ]] | ἔχεις Ῥ 982 ϑεάς Ῥ, ϑεά Ο οὔ μοι Ῥ οὑμοὶ Ρ,, 
οἱ ᾿᾽μοὶ νο0] οἱμοὶ Ὁ 986 ἂρ Ρ' ἃδ᾽ γ», ἄρ᾽ Ο | εὐτύχησεν ΠΌΤ ἢ 
(εὐτυχήσειν ΝῚ | ὠλόμην (ὠλώμην ΟἹ δ᾽ Ὁ 986 κχκφὠνειδίξομαι 
( καὶ ὀνειδίξζομαν ΒΝ, κόὀνειδίξομαι 931 ἐπὶ κάρᾳ] εὐκῖθ!α ἢ 
Νδιοῖς 938 οὔπω] ἴοι. οὔ που | τὰν ΒΝ | ποσὶ ΟΡ 940 μακρὰ 
ΟΟΥΤ. ἴῃ μικρὰν Ν [| ϑεῶν ΒΝ | αὐτοῦ ΟΡ 942 νιν οἵη. ( 940 
σε ᾿Ν 
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᾿ 

Ἱ τί δὴ φρονοῦσά γ᾽ ἐκ δόμων ἅμ᾽ ἑἕσπόμην 
' ξένῳ. προδοῦσα πατρίδα καὶ δόμους ἐμούς; 

τὴν ϑεὸν κόλαξε καὶ Ζιὸς κρείσσων γενοῦ, 

ὃς τῶν μὲν ἄλλων δαιμόνων ἔχει κράτος, 
! κείνης δὲ δοῦλός ἐστι" συγγνώμη δ᾽ ἐμοί. 900 

᾿ ἔνϑεν δ΄ ἔχοις ἂν εἰς ἔμ᾽ εὐπρεπῆ λόγον" 

' ἐπεὶ ϑανὼν γῆς ἦλϑ᾽ ᾿4λέξανδρος μυχούς, 
χρῆν μ᾽, ἡνίκ᾽ οὐκ ἦν ϑεοπόνητά μου λέχη. 
λιποῦσαν οἴκους ναῦς ἐπ᾽ ᾿Δ4ργείων μολεῖν. 

ἔσπευδον αὐτὸ τοῦτο μάρτυρες δέ μοι δῦ 

πύργων πυλωροὶ κἀπὸ τειχέων δκοποί, 
οἱ πολλάκις μ᾽ ἐφηῦρον ἐξ ἐπάλξεων 
πλεχταῖσιν ἐς γῆν σῶμα κλέπτουσαν τόδε. 

βία δ᾽ ὃ καινός μ᾽ οὗτος ἁρπάσας πόσις 

Ζ]ηίφοβος ἄλοχον εἶχεν ἀκόντων Φρυγῶν. 900 
πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν ϑνήσκοιμ᾽ ἂν ἐνδίκως, πόσι, 
πρὸς σοῦ δικαίως, ἣν ὃ μὲν βίᾳ γαμεῖ, 

τὰ δ᾽ οἴκοϑεν κεῖν᾽ ἀντὶ νικητηρίων 

πικρῶς ἐδούλευσ᾽; εἰ δὲ τῶν ϑεῶν κρατεῖν 
βούλει, τὸ χρήξειν ἀμαϑές ἐστί δοι τόδε. ϑθῦ 

ΧΟ. βασίλει᾽. ἄμυνον σοῖς τέκνοισι καὶ πάτρᾳ 

πειϑὼ διαφϑείρουσα τῆσδ᾽, ἐπεὶ λέγει 

καλῶς κακοῦργος οὖσα᾽ δεινὸν οὖν τόδε. 

ΕΚ. ταῖς ϑεαῖσι πρῶτα σύμμαχος γενήσομαι 

καὶ τήνδε δείξω μὴ λέγουσαν ἔνδικα. 9170 

ἐγὼ γὰρ Ἥραν παρϑένον τε Παλλάδα 
οὐκ ἐς τοσοῦτον ἀμαϑίας ἐλθεῖν δοκῶ, 
ὥσϑ᾽ ἣ μὲν "4ργος βαρβάροις ἀπημπόλα, 

Παλλὰς δ᾽ ᾿ϑήνας Φρυξὶ δουλεύειν ποτέ" 
β ᾿ 

940 φρονοῦσά γ᾽ Ῥ' φρονοῦσ᾽ (οἸηῖ550 γ᾽) Ὁ, φρονήσασ᾽ Νϑδποῖς 
941 δόμους) ἴογί. φίλους 949 ἔχη Ν 961 ἔνϑεν δ᾽ Ῥ, ἐνϑένδ᾽ 
᾿!ΒΝ, ἐνϑθέν δ᾽ ΟἽ εὐτρεπῆ Ν 057 ἐφεῦρον ΟΡ 960. εἰκόντων 
οηΐηρ 961 ἔοτύ. ϑνήσκοιμι πανδίκως, οἷν. ΠΠ65. 120, ὅορῃ. Ο. Ὁ. 
1806. πόσει Δ 902---θθῦ 5Βυβρθοοίοβ μαθοὺ Η. Ῥυηζ - 902 πρὸ Ν 
966 σοι οὐὴ. ., σου )ΟΌΤΘ6 966 ἄμυνον (δι, ΒΌΡΘΙ Ὁ 501. 50801.) ΔΝ, 
᾿ἄμυνον οχ ἄμεινον [πούστη ἴῃ Ρ | τέκνοισιν Ν] πάτραν Ὁ 969 ταῖς 
ΓὍτη. Ὁ τοῖς ϑεοῖς Ατὐἱδύοῦ, ᾿Πμδὺ. ΠΠ 117 τ. 1418 Ὁ 20, ἀπᾶθ τοῖς θεοῖσι 

ΝδυΟΚ 910 ἔνδικα Ῥ, ἐνδίκως Ὁ 971 παλλάδα εχ παλλάδος 
δοίθη ἢ Ρ 974 δ᾽ εὐϑύνας Ρ 

Ι. τ 

"ἙΝ 
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αἵ παιδιαῖσι κοὐ χλιδῇ μορφῆς πέρι ὁτῦ 

ἦλϑον πρὸς ἴδην. τοῦ γὰρ εἵνεκ᾽ ἂν ϑεὰ β 
Ἥρα τοσοῦτον ἔσχ᾽ ἔρωτα καλλονῆς; β 

πότερον ἀμείνον᾽ ὡς λάβοι Διὸς πόσιν. 
ἢ γάμον ᾿“ϑάνα ϑεῶν τινος ϑηρωμένη, 

ἣ παρϑενείαν πατρὸς ἐξῃτήσατο 980 

φεύγουσα λέκτρα; μὴ ἀμαϑεῖς ποίει ϑεὰς 

τὸ σὸν κακὸν κοσμοῦσα" μὴ οὐ πείσῃς σοφούς. 

Κύπριν δ᾽ ἔλεξας" ταῦτα γὰρ γέλως πολύς" β 

ἐλϑεῖν ἐμῷ ξὺν παιδὶ Μενέλεω δόμους. 
οὐκ ἂν μένουσ᾽ ἂν ἥσυχός σ᾽ ἐν οὐρανῷ οδῦ, 
αὐταῖς ᾿“μύκλαις ἤγαγεν πρὸς Ἴλιον; 

ἦν οὑμὸς υἱὸς κάλλος ἐκπρεπέστατος, 

ὁ σὸς δ᾽ ἰδών νιν νοῦς ἐποιήϑη Κύπρις" 

τὰ μῶρα γὰρ πάντ᾽ ἐστὶν ᾿“φροδίτη βροτοῖς. 
καὶ τοὔνομ᾽ ὀρθῶς ἀφῤροσύνης ἄρχει ϑεᾶς. 990. 
ὃν εἰσιδοῦσα βαρβάροις ἐσϑήμασι 

χρυσῷ τε λαμπρὸν ἐξεμαργώϑης φρένας. 

ἐν μὲν γὰρ άργει μίκρ᾽ ἔχουσ᾽ ἀνεστρέφου. 

Σπάρτης δ᾽ ἀπαλλαχϑεῖσα τὴν Φρυγῶν πόλιν 

χρυσῷ ῥέουσαν ἤλπισας κατακλύδειν 99ὅ 

δαπάναισιν" οὐδ᾽ ἦν ἱκανά σοι Τὰ Μενέλεω 
μέλαϑρα ταῖς σαῖς ἐγκαϑυβρίζειν τρυφαῖς. 

εἶεν" βίᾳ γὰρ παῖδα φής σ᾽ ἄγειν ἐμόν" 
τίς Σπαρτιατῶν ἤσϑετ᾽, ἢ ποίαν βοὴν 
ἀνωλόλυξας, Κάστορος νεανίου 1000 

Ὁτῦ παιδιαῖς ΒΟ οὖ ΟΟΙΥ. 1η παιδιαῖσι Ν | κοὐ] Πιοηδηρ',, χαὶ 
11 ΥἹ 9716 ἦλϑον πρὸς Ῥ, ἦλϑον ἐπ᾿ Ὁ, ἀπά ἤλυϑον ἐπ᾽ ΚιτοΒΠοῖ ] 
οὔνεξκ᾽ γ6] οὔνεκ᾽ 1101 9178 λάβοι] Ηοηθδππη, λάβη ΟΡ 919 γάμων 
Ο [᾿4ϑάνα] ϑδια]θν, ἀϑηνᾶ Ἰ1ΌΥῚ | πειρωμένη Ῥ 0980 παρϑενίαν Θ΄) 
982 μὴ οὐ] ϑ'οΙά]6., μὴ 1011 984 ξυμ ΙΒ οὐ ΟΟΥἿ. πὰ ξὺν Ν 98 
οὔκουν ῬΆ]ΘΥ | μένουσα (οτι. ἂν) Ν᾿ | σ᾽] Ηθιτηδπῃ, γ᾽ 1011 | ἥσυχος κατ᾽ 
οὐρανὸν ΦΟΌΤΓΘΘ, ὕτιπι 1ῃ ν. ῬΥΌΧΙΠΟ οατη ΤΠ ΘΙΒΙτ10 ᾿“μύκλαις σ᾽ ΒΟΥ ΘΠ ΠῚ 

980 ἤγαγε ΟΡ 988--990 ἀο]οὺ Ἡ. Ῥυΐη (989 5α. ἴϑπὶ ἀθ]ον, 
δούῃθ, νϑυύβαμη 990 Αγ] δίοίθιθβ Ποῦ. Π 28 ρ. 1400} 34 παρϑὺ, ν. 989 
Ἰοσαπῦ Εγηα. απ. Ὁ. 97 οὖ βοῃο]. Ἠθβ. Τῇ θορ. 196) 991 εἰσιδοῦσα 
]", ἰδοῦσα ΒΝ, σὺ γ᾽ ἰδοῦσα Ο] ἐσθήμασιν Ῥ] βαρβάρῳ χλιδήματι 6Χ 
Ιρῃ. Δ, 714 Βυγροβ, ἔουῦ. βαρβάροις σπαϑήμασι, οἷν. δ ΑΘΒ0Β. Βαρρ!. 241 

992 ἐξεμαργώϑη Ν 998 ἴουύ. σμίκρ᾽ 9098 φὴς παῖδα, 566 
ΠΡΟΥῚΒ. β α Βιιροιβοιρίβ ΟἽ] σ᾽ οι. ΒΝ Ὠἷ,ΙΟΟΟ ἀνολώλυξας Ο,, ἴον. β 
ἀνωτότυξας, οἷν, ἨΦ]. 8171 
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τοῦ συζύγου τ᾽ ἀπόντος οὐ κατ᾽ ἄστρα πω; 
͵ ἐπεὶ δὲ Τροίαν ἦλϑες ᾿Δργεῖοί τέ σου 

κατ᾽ ἴχνος, ἣν δὲ δοριπετὴς ἀγωνία, 
εἰ μὲν τὰ τοῦδε κρείσσον᾽ ἀγγέλλοιτό σοι, 

Ι Μενέλαον ἤνεις. παῖς ὅπως λυποῖτ᾽ ἐμὸς 100ὅ 

᾿ ἔχων ἔρωτος ἀνταγωνιστὴν μέγαν᾽ 
' εἰ δ᾽ εὐτυχοῖεν Τρῶες. οὐδὲν ἦν ὅδε. 
β ἐς τὴν τύχην δ᾽ δρῶσα τοῦτ᾽ ἤσκεις. ὕπως 

ἕποι᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ, τῇ ἀρετῇ δ᾽ οὐκ ἤϑελες. 
ΠΠΠὉ΄ χἄπειτα πλεχταῖς σῶμα σὺν κλέπτειν λέγεις 1010 

πύργων καϑιεῖσ᾽. ὡς μένουσ᾽ ἀκουσίως; 

ποῦ δῆτ᾽ ἐλήφϑης ἢ βρόχους ἀρτωμένη 

ἢ φάσγανον ϑήγουσ᾽. ἃ γενναία γυνὴ - 

δράσειεν ἂν ποθοῦσα τὸν πάρος πόσιν; 

καίτοι γ᾽ ἐνουϑέτουν δὲ πολλὰ πολλάκις" 101 

ὦ ϑύγατερ, ἔξελϑ᾽" οἵ δ᾽ ἐμοὶ παῖδες γάμους 

ἄλλους γαμοῦσι, σὲ δ᾽ ἐπὶ ναῦς ᾿Ζχαιικὰς 
πέμψω συνεκκλέψασα. καὶ παῦσον μάχης 

“Ἕλληνας ἡμᾶς τ΄. ἀλλὰ σοὶ τόδ᾽ ἦν πικρόν. 
ἐν τοῖς ᾿4λεξάνδρου γὰρ ὕβριξες δόμοις 1020 

καὶ προσκυνεῖσϑαι βαρβάρων ὑπ᾽ ἤϑελες 

μεγάλα γὰρ ἦν σοι. κἀπὶ τοῖσδε σὸν δέμας 
ἐξῆλϑες ἀσκήσασα κἄβλεψας πόσει 

τὸν αὐτὸν αἰϑέρ᾽, ὦ κατάπτυστον κάρα" 
ἣν χρῆν ταπεινὴν ἕν πέπλων ἐρειπίοις, 102 

β φρίκῃ τρέμουσαν. κρᾶτ᾽ ἀπεσκυϑισμένην 
ἐλϑεῖν, τὸ σῶφρον τῆς ἀναιδείας πλέον 
ἔχουσαν ἐπὶ τοῖς πρόσϑεν ἡμαρτημένοις. 

Μενέλα᾽, ἵν᾿ εἰδῇς οἱ τελευτήσω λόγον, 

1001 τ᾽ ἀπόντος] ... ΗΘΙ]απα, τ᾽ ἔτ᾽ (ν6] τὲ τ᾽) ὄντος 1101] 1004 
᾿ ἀγγέλοιτο Ν 1005 μενέλεων Ο 1008 εἰ Ν 1012 ποῖ ΒΝ, πῆ 
ΟἹ ἐλείφϑης Ῥ' ἐλήφϑης }] βοόχοις διηϊοιι5 ΒΌΓΡΘΒΙ 0]. ἩΘβγομ. ἀἄρτω- 
“μένη βρόχῳ ἀπαγχομένη 1018 γεναία Ῥ' γενναία Ρ 1014 τὸ 
πάρος ΒΝ 101 σ᾽ ἐνουθϑέτουν γε ΒυΓΡῸΒ 1017 ἀχαϊκὰς Ἰ1ΌΥῚ 
1018 πέμψω Ο, πέμπω ΒΝῚΡ 1021 ἤϑελες] ἴοτύ. ἠϑέων 1022 μέγ᾽ 
᾿ἀγαϑὸν Νᾶιοῖκ, ἀρεστὸν ΠΙπαουῖ, ἴοτύ. μέγ᾽ ἄϑλον | καὶ πέπλοισι σὸν 
δέμας Β΄. απ. ϑομιηηϊαύ 1020 ἐρίπίοις Β 1021 ἐλϑεῖν] λαϑεῖν 
Βυτροβ | ἀναιδῖἴας ' ἀναιδείας 1028 ἔχουσαν] οτύ. σέβουσαν, οἷν. 
θη, Α. 824 1029 οἴ ἦ Ο 
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στεφάνωσον ᾿Ελλάδ᾽ ἀξίως τήνδε κτανὼν 1080 
σαυτοῦ. νόμον δὲ τόνδε ταῖς ἄλλαισι ϑὲς 
γυναιξί, ϑνήσκειν ἥτις ἂν προδῷ πόσιν. 

ΧΟ. Μενέλαξ, προγόνων ἀξίως δόμων τε σῶν 
τῖσαι δάμαρτα κἀφελοῦ πρὸς ᾿Ελλάδος 
ψόγον τὸ ϑῆλύ τ᾽, εὐγενὴς ἐχϑροῖς φανείς. 1080 

ΜΈ. ἐμοὶ σὺ συμπέπτωκας ἐς ταὐτὸν λόγου, 

. ἑκουσίως τήνδ᾽ ἐκ δόμων ἐλϑεῖν ἐμῶν 

ξένας ἐς εὐνάς. χὴ Κύπρις κόμπου χάριν 

λόγοις ἐνεῖται. βαῖνε λευστήρων πέλας 

πόνους τ᾽ ᾿4χαιῶν ἀπόδος ἐν μικρῷ μακροὺς 1040 
ϑανοῦσ᾽, ἵν᾽ εἰδῇς μὴ καταισχύνειν ἐμέ. 

ΕΖ. μή, πρός δε γονάτων. τὴν νόσον τὴν τῶν ϑεῶν 

προσϑεὶς ἐμοὶ χκτάνῃς μὲ. συγγίγνωσκε δέ. 

ΕΚ. μηδ᾽ οὺς ἀπέκτειν᾽ ἥδε συμμάχους προδῷς" 
ἐγὼ πρὸ κείνων καὶ τέκνων σὲ λίσσομαι. 104 

ΜΕ. παῦσαι. γεραιά" τῆσδε δ᾽ οὐκ ἐφρόντισα. 

λέγω δὲ προσπόλοισι πρὸς πρύμνας νεῶν 
τήνδ᾽ ἐχκκομίξειν, ἔνϑα ναυστολήσεται. 

ΕΚ. μή νυν νεὼς σοὶ ταὐτὸν ἐσβήτω σκάφος. 

ΜΕ. τί δ᾽ ἔστι; μεῖξον βρῖϑος ἢ πάροιϑ' ἔχει; 1080 
ΕΚ. οὐκ ἔστ᾽ ἐραστὴς ὅστις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ. 

ΜΕ. ὅπως ἂν ἐκβῇ τῶν ἐρωμένων ὁ νοῦς. 
ἔσται δ᾽ ὃ βούλει" νῳῦν γὰρ οὐκ ἐσβήσεται 

ἐς ἥνπερ ἡμεῖς" καὶ γὰρ οὐ κακῶς λέγεις" 

ἐλϑοῦσα δ᾽ άργος ὥσπερ ἀξία κακῶς 1065. 
κακὴ ϑανεῖται καὶ γυναιξὶ σωφρονεῖν 

πάσαισι ϑήσει. ῥάδιον μὲν οὐ τόδε" ἢ 

1088 ἀξίως τε Ῥ 1084 πρὸς] τὸν ΗδΥ ΘΓ θῃ 1085 ψόγον 
Ὀππι ν» 1048 εἰς ΟΝ 1089 ἐνεῖται Ῥ ἀρνεῖται ρ 1040 δ 
1041 βαβρθοῦμβ 1042 νόσων Ῥ νόσον ρ αηΐο 1044 νϑυβιιβ 1ηὐθῦ- 
οἰἀ1556. να θύαι 1046 γηραιά οὖ τῆς δ᾽ οὐκ Ν 1047 προσπόλοισιν 
Ῥ 1048 ναυστολήσομαιν ΘΟΠΘΏΚΙ 1049 μὴ νῦν ΟΡ 1000 πάρος 
γ} 1061 κοὐκ Ν᾽] οὐδεὶς ἐραστής ΑτἹδῦοῦ. Ποῦ. Π| 21 ν. 1894 Ὁ 10 

1082 Μοηθ]αὶ ηούΐαιη. 1 ΟἸἸβϑδτη δηῦθ ῬΥΟΧΙ τὴ ν. ποροηὺ Ὁ}, 
οουγθοίαμη ἴῃ ΖΓ] [ογὺ. ὅπως γ᾽ 1008 ἔσται τάδ᾽ ἃ ΒΝ, ἔσται γ᾽ ἃ 
Ο1 ὃ Ἠργυνογάρῃ | βολει Ῥ βούλει γ᾽ 1008 5ᾳ. νοῦθῷ ναῦν... ἡμεῖς, 
ἀο᾽οῦ Πουνψογάρθῃ 1064 γὰρ οὖν καλῶς ῬᾶΙΘΥ 10 5βα. κακὴ κακῶς 
Ποηὐηρ 1000 κατϑανεῖν ΒΡοΙΒου, σωφρονεῖν Ο β 
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ὅμως δ᾽ ὁ τῆσδ᾽ ὄλεϑρος ἐς φόβον βαλεῖ 
4. 3 5 τὸ μῶρον αὐτῶν. κἂν ἔτ᾽ ὧσ᾽ αἰσχίονες. 

ΧΟ. οὕτω δὴ τὸν ἐν ᾿Ιλίῳ ι ΒσΌΡἢ. 1060 
| ναὸν καὶ ϑυόεντα βω- 

β μὸν προύδωκας ΄Δχαιοῖς. 

ὦ Ζεῦ, καὶ πελάνων φλόγα - 

σμύρνης αἰϑερίας τὲ κα- 

πνὸν καὶ Πέργαμον ἵρὰν 100 
᾿Ιδαῖά τ᾽’ ᾿Ιδαῖα κισσοφόρα νάπη 
χιόνι κατάρυτα ποταμία 

τέρμονά τε πρωτόβολον ἁλίῳ 

τὰν καταλαμπομέναν ξαϑέαν ϑεράπναν. 1070 

᾿ φροῦδαί σοι ϑυσίαι χορῶν τ᾽ ΘΠ ὑ1501. 

εὔφημοι κέλαδοι κατ᾽ ὕρ- 
φναν τε παννυχίδες ϑεῶν 

χρυσέων τε ξοάνων τύποι 
Φρυγῶν τε ξάϑεοι σελᾷᾶ- 101 

ναι συνδώδεκα πλήϑει. 

μέλει μέλει μοι τάδ᾽ εἰ φρονεῖς, ἄναξ, 

οὐράνιον ἕδρανον ἐπιβεβὼς 

αἰϑέρα τε πόλεος ὀλομένας, 

ἃν πυρὸς αἰϑομένα κατέλυσεν δρομά. 1080 

ὦ φίλος ὦ πόσι μοι. , ΒΥΤΌΡΗ. 
οὐ μὲν φϑίμενος ἀλαίνεις 

ἢ ἄϑαπτος ἄνυδρος. ἐμὲ δὲ πόντιον σκάφος 108 

ἀίσσον πτεροῖσι πορεύδει " 

10ῦΌ8 τῆς ΒΝ 1089 αἰσχίονες] ΗἩδτητηδηπ, ἐχϑίονες 101 1062 
᾽᾿ούδωχά ἀπ 778. 1008 πελάνων Οὐ, πελανῶν ΒΝΡ 1064 ἴοτῦ. 
ἐϑερίου 106 περγάμων Ο | ἱρὰν] ἨἩθείῃ, ἱερὰν 110Υ] 1060 κισση- 
"όρα Ρ 1067 κατάρυτα] ϑεοίά]ον, κατάρρυτα 1101]: 1009 προτόβολον 
υἢ ἀελίῳ Μυβρυᾶνθ 1010 ϑεράπαιναν , τ᾽ ἐρίπναν Πθαῦῃ, τη] 1τὴ 
ρίπναν 1012 εὔφαμοι [ϑ᾿΄πάονῖ 1078 τε οἴῃ. 4 | παννυχίδες θεῶν 
πΡ 1010 συνδώδεχα)] ΒεΙπθε, σὺν δώδεκα [1ὈΥῚ 1077 μέλει μοι 
ἰέλει μοι Ὁ 1018 ἔδρανον Ο, ἔδραν ῬῚ] ἐπιβεβὼς] ϑοῖά]ὁι, ἐπιβεβηκὼς 
ΠΡΟ 1019 αἰϑέρα τ᾽ ἐμᾶς Ἡρδιτάθπμ, ἴον. αἰϑέρος ἐμᾶς [ πόλεος] 
ΓΌΟΝ πόλεως ΙἸ1ΌΥ] 1081 ἘΚ. απίθ ὦ φίλος ΒΟΡ (μομ ΝῚ 
Ὅ82 φϑίμενος)] ΑἸάϊπω, φϑιμένοις Ἰ1ΌΥ] 1086 ἄσσον Ἡρηηδηῃ 
᾿ς ΡΝ . Ξ “τερῦσι, ΒΟΥΙὗο οὐ ΒΌΡΟΥ ὅ, Ο 
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ἱππόβοτον ἴ4ργος. ἵνα τείχεα 
λάνινα Κυκλώπι᾽ οὐράνια νέμονται. 
τέχνων δὲ πλῆϑος ἐν πύλαις 

δάκρυσι καταοναμένον βοᾷ βοᾷ" 1090 

μᾶτερ, ὥμοι, μόνον δή μ᾽ ᾿᾽Ζχαιοὶ κομί- 

ξουσι σέϑεν ἀπ᾽ ὀμμάτων 

κυανέαν ἐπὶ ναῦν 

εἰναλίαισι πλάταις [090 

. ἢ Σαλαμῖν᾽ ἱερὰν 

ἢ δίπορον κορυφὰν 

Ἴσϑμιον, ἔνϑα πύλας 

Πέλοπος ἔχουσιν ἕδραι. 

εἴϑ᾽ ἀκάτου Μενέλα δηξβίν. 1100 

μέσον πέλαγος ἰούσας. 

δίπαλτον ἱερὸν ἀνὰ μέσον πλατᾶν πέδοι 

“Δἰγαίου κεραυνοφαὲς πῦρ. 
᾿Ιλιόϑεν ὅτε μὲ πολύδακρυν 1106. 

᾿Ελλάδι λάτρευμα γᾶϑεν ἐξορίζοι. 
χρύσεα δ᾽ ἔνοπτρα, παρϑένων 

χάριτας, ἔχουσα τυγχάνοι Ζ΄ιὃὸς κόρα 

μηδὲ γαῖάν ποτ᾽ ἔλϑοι “άκαιναν πατρῶ- 1110 

όν τε ϑάλαμον ἑστίας, 

μηδὲ πόλιν Πιτάνας 
χαλκόπυλόν τὲ ϑεάν, 

δύσγαμον αἶσχος ἑλὼν 
᾿Ελλάδι τᾷ μεγάλᾳ 1118. 

β 
1087 ἵνα τε ὥϑι α]ου [ τείχεα] τύχη Ἠθυτηδηῃ 1088 Κυχλώπι᾽Ἴ 

Βυγροα, χυκλώπεια ()ὐ, κυχλλώπια 1089 τέκνον 1090 χατᾳονα- 
μένον] 5071081, κατᾷάᾷορα (κατάορα Β᾽ΝΡῚ στένει 1101] 1091 μᾶτερ 
ἔμοι ΤῬ΄] μόνον] 5ο11ρ5ῖ, μόναν 1101] 109ὅ εἰναλίαισι Η, ἐναλίαισι 
Ὁ, ἐν ἁλίαισι Τ, ἴονὺ. εἰναλίοισι, οἷν. ΗΘ]. 526 1100 εἴ9᾽] Η. ϑἴ6- 
Ῥβδηιθ, ἔνϑ᾽ ΟΡ | μενέλαε Ῥ 1102 δίπλατον Ῥ | πλατᾶν] 
ΠΘΙΑΙοΥ, πλάταν Ἰ1ΌΥ] 1104 Αἰγαίου] ἁγνὸν Ἡρδηηδᾶππ, εἴον βομ ΘΗ} 

110ῦ ὅτε] εὖτε ΙΚἸγΟΠΠΟΙ 1100 ἐξορίξζοι] βουῖρβὶ, ἐξορίξει ΠΥ] 
1109 τυγχάνοι] Δ. Τιαγὶ, τυγχάνει Ἰ1ὈΥ] 1118 ϑεάν] Μυβρυᾶνθ 
(ϑάλαμον ἀρΊθοιῦ ΑἸαΪπμα), ϑεᾶς ϑάλαμον Ἰ10τὶ, 5680]. τινὲς ϑεᾶς μές 
λαϑρον 1114 δύσγαμος αἶσϑος Ν᾿ | ἑλὼν] ἔχων (ν61] ἄγων) Ἐ΄. Θὰ. 
Βα 6115 τὸ ΤΡ ; 



ι 

καὶ Σιμοεντιάσιν 

μέλεα πάϑεα ῥοαῖσιν.. 

ΦΧ ἰὼ ἰώ, 
3 

καίν᾽ ἐκ καινῶν μεταβάλλουσαι 

ἶ ἱ ᾿ς ΤΡΩΙΑΔΕΣ β 41 
[ 

β 

β 

χϑονὶ συντυχίαι. λεύσσετε Τρώων 
ἌΡ.» 

τόνδ᾽ ᾿4στυάνακτ᾽ ἄλοχοι μέλεαι 1120 

νεκρόν, ὃν πύργων δίσκημ᾽ ἀπ᾿ ἄκρων 

Δαναοὶ κτείναντες ἔχουσιν. 

ΤΑΛΘΥΒΙΟΣ. 

Ἑκάβη, νεὼς μὲν πίτυλος εἷς λελειμμένος 
λάφυρα τἀπίλοιπ᾽ ᾿Δ4χιλλείου τόκου 

μέλλει πρὸς ἀκτὰς ναυστολεῖν Φϑιώτιδας" 119 

αὐτὸς δ᾽ ἀνῆκται Νεοπτόλεμος. καινάς τινὰς 

Πηλέως ἀκούσας συμφοράς, ὥς νιν χϑονὸς 

᾿άἄκαστος ἐχβέβληκεν. ὃ Πελίου γόνος. 

οὗ ϑᾶσσον εἵνεκ᾽, οὐ κόρον μονῆς ἔχων, 

φροῦδος, μετ᾽ αὐτοῦ δ᾽ ᾿ἀνδοομάχη, πολλῶν ἐμοὶ 1180 
δακρύων ἀγωγός. ἡνίκ᾽ ἐξώρμα χϑονὸς 

πάτραν τ᾽ ἀναστένουσα καὶ τὸν ἝἝχτορος 

τύμβον προδεννέπουσα. καί σφ᾽ ἠτήσατο 

ϑάψαι νεκρὸν τόνδ᾽, ὃς πεσὼν ἐκ τειχέων 

ψυχὴν ἀφῆκεν Ἕκτορος τοῦ σοῦ γόνος, 118 

φόβον τ᾽ ᾿Δχαιῶν, χαλκόνωτον ἀσπίδα 
τήνδ᾽. ἣν πατὴρ τοῦδ᾽ ἀμφὶ πλεύρ᾽ ἐβάλλετο. 

μή νιν πορεῦσαι Πηλέως ἐφ᾽ ἑστίαν, 

μηδ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν ϑάλαμον, οὗ νυμφεύσεται 
μήτηρ νεκροῦ τοῦδ᾽ ᾿ἀνδρομάχη, λύπας δρᾶν, 1140 

1116 Σιμοεντιάσιν)] Ἠροητηδημ, σιμοεντίσιν Β.Ρ, σιμοέντισι ΟΝ 
{π᾿ πάϑη Νάῦοκ ᾿ ῥοαῖσιν] Το πε τατα, προῆσιν ᾿, πρωῇσιν Ὁ 1118 
᾿αἰν᾽] καινὰ ΟῬῚ ἔκ οτὰ. 1100], “τὰ ΠοαΓόθ Ι καὶ νῶν Ρ΄| μεταβάλλουσι 
ὍΟΡΥΘ6 1119 λεύσετε ΚΒ 1191 δίσκημ᾽ ἀπ᾿ ἄκρων] 5011081, δίσκημα 
τυκρὸν 100] 1122 χτείναντες (9, χτείνοντες Ὁ 1128 λελειμένος 
Ν 1126 Νεοπτόλεμος] δεσπότης ἘΠΤΩΒ]ΘΥ 1128 ἐμβέβηκεν 

129 οὔνεκ᾽ 1071 (οὔνεχ᾽ Ο) 1 οὐ κόρον] ΒΟΥ1081 (οὐ χάριν ϑΘΙ6]6Υ, ἢ 
ὄόρον Τ᾿. αι. ϑομτη140), ἢ χάριν [100] ΕΠ ΠΟ 6: 1181 ἐξορμᾶ Ῥ 
1139 τ᾽ οη. Ρ 1188 καὶ σ᾽ Βαγποθ, κἄμ᾽ Νάποκ 1184 νεκρῶν 
τὥνδ᾽ Ῥ' νεκρὸν τόνδ᾽ } 1186 ἀχεῶν ΒΌΡΘΥΒΟΥ. αν Ο 1140 
ἰθ]οὺ Ῥδ]οΥ 
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ἀλλ᾽ ἀντὶ κέδρου περιβόλων τε λαΐνων 
ἐν τῇδε ϑάψαι παῖδα" σὰς δ᾽ ἐς ὠλένας 

δοῦναι, πέπλοισιν ὡς περιστείλῃς νεκρὸν 

στεφάνοις ϑ', ὕση σοι δύναμις, ὡς ἔχει τὰ σά. 

ἐπεὶ βέβηκε καὶ τὸ δεσπότου τάχος 114 

ἀφείλετ᾽ αὐτὴν παῖδα μὴ δοῦναι τάφῳ. 

ἡμεῖς μὲν οὖν, ὅταν σὺ κοσμήσῃς νέκυν. 

γῆν τῷδ᾽ ἐπαμπισχόντες ἀροῦμεν δόρυ" 
σὺ δ᾽ ὡς τάχιστα πρᾶσσε τἀπεσταλμένα. 

ἑνὸς μὲν οὖν μόχϑου σ᾽ ἀπαλλάξας ἔχω" 1100 
Σ»καμανδρίους γὰρ τάσδε διαπερῶν ῥοὰς 

ἔλουσα νεκρὺν χἀπένιψα τραύματα. 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ὀρυκτὸν τῷδ᾽ ἀναρρήξων τάφον, 
ὡς σύντομ᾽ ἡμῖν τἀπ᾿ ἐμοῦ τε κἀπὸ σοῦ β 

ἐς ὃν ξυνελϑόντ᾽ οἴκαδ᾽ ὁρμήσῃ πλάτην. 110 

ΕΚ. ϑέσϑ᾽ ἀμφίτορνον ἀσπίδ᾽ “Ἄχτορος πέδῳ. β 

λυπρὸν ϑέαμα κοὐ φίλον λεύσσειν ἐμοί. 

ὦ μείζον᾽ ὄγκον δορὸς ἔχοντες ἢ φρενῶν, 

τί τόνδ᾽, ᾽Ζχαιοί, παῖδα δείσαντες φόνον 
καινὸν διειργάσασϑε; μὴ Τροίαν ποτὲ 1100 

πεσοῦσαν ὀρϑώσειεν; οὐδὲν ἦτ᾽ ἄρα, 

ὅϑ᾽ Ἕκτορος μὲν εὐτυχοῦντος ἐς δόρυ 

διωλλύμεσϑα μυρίας τ᾽ ἄλλης χερός. 

πόλεως δ᾽ ἁλούσης καὶ Φρυγῶν ἐφϑαρμένων 
βοέφος τοσόνδ᾽ ἐδείδσατ᾿᾽. οὐκ αἰνῶ φόβον, 1100 

ὅστις φοβεῖται μὴ διεξελθὼν λόγῳ. 

ὦ φίλταϑ'. ὥς σοι ϑάνατος ἦλϑε δυστυχής. 
εἰ μὲν γὰρ ἔϑανες πρὸ πόλεως. ἥβης τυχὼν 

γάμων τε καὶ τῆς ἰσοϑέου τυραννίδος, Ι 

1141 τ᾽ ἐλαΐνων Ο 1142 πέδα ΟἽ δέ ο᾽ ΒΝ, σ᾽ ἐσ Ῥ δ᾽ ἐσ }ϑὴὶ 
ὀλένας Ὁ 1144 ὡς ἔχει τὰ σά] ἔοτί. ἐκ λελειμμένων 114 τὸ τοῦ θΘ 

1148 τόδ᾽ Ῥ τῶδ᾽ γ»| ἐπαμπισχόντες) Ε]ΠΊΒ]6Υ, ἐπαπίσχοντες τασῦ. 1 
ἐπαμπίσχοντες 1᾽, ἀμπισχόντες ΒΝ, ἐπισχόντες Ο 1] ἀροῦμεν]) Βυγρθϑ5) 
αἰροῦμεν 5.}Ὀ, αἱροῦμεν ΟΝ» 1149 σὺ οτῃ. Ο 1160 ἀνταλλάξαξς 
ΒΝ 1101 σκαμανδρίά Ν 1108 ἀναρήξων ΒΝ, ἀνορύξων Ο 1104 
σὺν τὸ Ν 110 ὁρμήσῃ] Ποῖθκθ, ὁρμήσει Ὁ, ὁρμίση Ρ 1161 ΤοΤ 
λυγρὸν | λεύσειν 'ὸὰ 1108 μεῖζον ΒΝΡ 1160 διηργάσασϑε Ῥ διειρ- 
γάσασϑε γ 1101 ἦστ᾽ Ναποῖ 1108 διολλύμεσϑα Ὁ | μυρίας .1), 
μυρίους () 1107 δυστυχής] Τοτί. δυσκλεής 
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μακάριος ἦσϑ᾽ ἄν. εἴ τι τῶνδε μακάριον" 1110 

νῦν δ᾽ αὔτ᾽ ἰδὼν μὲν γνούς τε σῇ ψυχῆ. τέκνον, 

οὐκ οἶσϑ'᾽, ἐχρήσω δ᾽ οὐδὲν ἐν δόμοις ἔχων. 
δύστηνε, κρατὸς ὡς ἔκειρεν ἀϑλίως 

τείχη πατρῶα. “οξίου πυργώματα. 

ὃν πόλλ᾽ ἐκήπευσ᾽ ἡ τεκοῦσα βόστρυχον 1118. 
φιλήμασίν τ᾽ ἔδωκεν, ἔνϑεν ἐχγελᾷ τ 

ὀστέων ῥαγέντων φόνος, ἵν᾿ αἰσχρὰ μὴ λέγω. 
ὦ χεῖρες. ὡς εἰχοὺς μὲν ἡδείας πατρὸς 

κέκτησϑ', ἐν ἄρϑροις δ᾽ ἔκλυτοι πρόκεισϑέ μοι. 

ὦ πολλὰ κόμπους ἐχβαλὸν φίλον στόμα, 1180 
β ὄλωλας, ἐψεύσω μ᾽. ὅτ᾽ ἐσπίτνων πέπλους. 
ἢ ὦ μῆτερ. ηὔδας, ἦ πολύν δοι βοστρύχων 

πλόκαμον κεροῦμαι πρὸς τάφον 8'᾽ ὁμηλίκων 

κώμους πρκὴρὲ φίλα διδοὺς προσφϑέγματα. 

σὺ δ᾽ οὐκ ἔμ᾽. ἀλλ᾽ ἐγὼ σὲ τὸν νεώτερον 118 

γραῦς ἄπολις ἄτεκνος ἄϑλιον ϑάπτω νεκρόν. 

οἴμοι, τὰ πόλλ᾽ ἀσπάσμαϑ᾽ αἵ τ᾽ ἐμαὶ τροφαὶ 
ὕπνοι τ᾽ ἐκεῖνοι φροῦδα μοι. τί καί ποτε 

γράψειεν ἂν σῷ μουσοποιὸς ἐν τάφῳ; 

᾿ τὸν παῖδα τόνδ᾽ ἔκτειναν ᾿Δ4ργεῖοί ποτε 1190 
δείσαντες; αἰσχρὸν τοὐπίγραμμά γ᾽ ᾿Ελλάδι. 
ἀλλ᾽ οὖν πατρῴων οὐ λαχὼν ἕξεις ὅμω ΐ θο ᾿ 8 ὅμως 
ἕν᾽ ἡ ταφήσῃ χαλκόνωτον ἰτέαν. 
- 
Ε ὦ καλλίπηχυν Ἕκτορος βραχίονα 

σῴώζουσ᾽., ἄριστον φύλακ᾽ ἀπώλεσας σέϑεν. 119ὅ 

1111 νῦν δ᾽] ΠΘΙΒΚα, νῦν 1071 [ αὖτ᾽ ΠΌΤ] [ μὲν οἵη. Ν᾽ || γνοὺς 
ΒῈ Ο᾽ σ] τῇ Ν 111 Ὸ: Ηδυΐπηρ', κάτοισϑ᾽ ὨΙπαοτιῖ, ἤδησϑ᾽ 

ΒΟΠΘΒΚ] 1118 ὡς] ΘΏΟΠΥΤΩΤΙΒ ( ΕΡΙ οιηδΘ ΜΗ. α΄“ Βυτρθ5), ὡς σ᾽ Ρ, 
ἢ ὃς ΒΝ, οὺς Ο 1174 τύχη πατρώα ἜΤ  ὙΠ70 Φιζήμασι ΒΝ ΕΝ 
ΤΡ εἰ ρέγοὸς, αἰσχρά" μυσαρὰ κακά. Εὐριπίδης Τρῳάσιν 1118 εἰκοῦς 
ΟΡ (εἰκόνας Ξιργαβου. Ὁ) 1119 πρόση γῬῖο πρόχεισϑέ μοι Ὁ] μοι οὁτη. 
᾿ ἝΝ Ι πρόκεισϑε δή ΕἸχ, πρόχεισϑε νῦν Νῶθοκ 1180 ἐκβαλὼν Ρ! 
᾿ φίλιον Ὁ 1181 ἐπε δεν ΒΟΙΊΡΌΒΙ, εἰσπίπτων ἸΙὈΥῚ (εἰσπίπτον ΟἿ ] 
πέπλους Ῥ, λέχος Ο 1182 σε Ν 1188 τάφων Ν᾿ 8ὃ᾽ Ο, δ᾽ ὗῬ 

[1184 ᾿ἐπάξω] Νάποῖκ, ἀπάξω 110 τ] 1181 ἀσπάμαϑ᾽ Β 1188 ὕπνοι 
τ᾽ ἄυπνοι ΚΞΙΑΡΤΟΣ (τόνοι τ᾽ ἄυπνοι ΒΌΣΡΘ5), Τουγύ. ἀγρυπνίαι τε 
1189 σῷ] Τ)ΟῦγΘΘ, σὲ 1101 1ἠ191 τοὐπίγραμμ᾽ ἐν ῥῇ, 564 ἐν ᾿Ἰπβογαϊῦ ᾿ 
ἕ 1198 ἰταίαν, Ξιρούβου. ε, Ὁ 1194 ᾧ ΒΝ 1195 ϑέϑεν Ρ 
σέϑεν » 

Ι ἘΓασὶρ᾽ 65, Ττοδᾶδβ. - “4 

| 



ἮΝ ΕὙΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ ; 

ὡς ἡδὺς ἐν πόρπακι σὸς κεῖται τύπος 

ἴτυός τ᾽ ἐν εὐτόρνοισι περιδρόμοις ἵδρώς, 

ὃν ἐκ μετώπου πολλάκις πόνους ἔχων 

ἔσταξεν Ἕκτωρ προστιϑεὶς γενειάφι. 

φέρετε, κομίξετ᾽ ἀϑλίῳ κόσμον νεκρῷ 1200. 

ἐκ τῶν παρόντων" οὐ γὰρ ἐς κάλλος τύχας 

δαίμων δίδωσιν: ὧν δ᾽ ἔχω, λήψῃ τάδε. 
ϑνητῶν δὲ μῶρος ὅστις εὖ πράσσειν δοκῶν 
βέβαια χαίρει" τοῖς τρόποις γὰρ αἷ τύχαι, 
ἔμπληκτος ὡς ἄνϑρωπος. ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε 1205 
πηδῶσι. κοὐδεὶς αὑτὸς εὐτυχεῖ ποτε. ἑ 

ΧΟ. καὶ μὴν πρὸ χειρῶν αἵδε σοι σκυλευμάτων 

Φρυγίων φέρουσι κόσμον ἐξάπτειν νεχρῷ. 

ΕΚ. ὦ τέκνον, οὐχ ἵπποισι νικήσαντά δὲ 
οὐδ᾽ ἥλικας τόξοισιν, οὺς Φρύγες νόμους 1910 

τιμῶσιν, οὐκ ἐς πλησμονὰς ϑηρώμενοι, 

μήτηρ πατρός σοι προστίϑημ᾽ ἀγάλματα 
τῶν σῶν ποτ᾽ ὄντων᾽ νῦν δέ σ᾽ ἡ ϑεοστυγὴς 

ἀφείλεϑ’ Ἑλένη, πρὸς δὲ χαὶ ψυχὴν δέϑεν 
ἔχτεινε καὶ πάντ᾽ οἶκον ἐξαπώλεσεν. 121 

ΧΟ. ἃ ἔ, φρενῶν 

ἔϑιγες ἔϑιγες" ὦ μέγας ἐμοί ποτ᾽ ὧν 
ἀνάχτωρ πόλεως. 

ΕΚ. ἃ δ᾽ ἐν γάμοισι χρῆν σε προσϑέσϑαι χροὶ 
᾿4σιατίδων γήμαντα τὴν ὑπερτάτην. 

Φρύγια πέπλων ἀγάλματ᾽ ἐξάπτω χροός. 1220 
σύ τ᾽, ὦ ποτ᾽ οὖσα καλλίνικε μυρίων 
μῆτερ τροπαίων, “Ἕκτορος φίλον δάκος, 

1196 σῷ κεῖται οΟΌΤΘΘ, ἴον. σῴξεται 1199 ἔσταξεν Ο. ἔσταξέ 

σ᾽ Βοίμρ 1202 ὧν] ἔοτύ. ὅσα 1208 αὖθ σϑύβατη ὥριον ξῆ Ο᾽Ἱ 
μόρος Ν 1204 τοῖς τρόποις] ἴοτί. πολύτροποι 1206 αὑτὸς] 
γδ]οικθηδον, αὐτὸς ἸΙΌΥῚ [ εὐτυχῆ Ῥ' εὐτυχεῖ ρ΄ κοὐκ ἀεί ποϑ’ αὑτὸς 
εὐτυχεῖ 4. ἨδΙ]απα, [οτὺ.. κοὐδεὶς διὰ τέλους ὃς εὐτυχεῖ 1201 οσί. 
πρόχειρον 1208 ἐξάπειν Β' [ νεκροῦ Ναθοῖς 1210 οὃς] ὡ Ν᾿ ἢ 
1211 Ἰηΐϑυ οὖκ οὖ ἐς γϑυβιιβ 1ηὐθυο 1586. νον (ροϑὺ ἤσπο ν. Ἰϑοῦηδπη 
βύαθαϊν ἩΘΥΙ ΘΠ) 1212 προστίϑημ᾽ Ηογνογάθῃ, προστίϑησ᾽ ἸἸὈγϊ 
1215 ἐξαπώλεσε ΒΝ 1218 γάμοισι χρῆν] Ἐ. Ῥηίηχ, γάμοις ἐχρῆν 
1101 [προϑέσϑαι Ν᾽ 1220 οἵη. ὦ) | χροός] νεκροῦ 1,Θηὐηρ 
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στεφανοῦ᾽ κάτει γὰρ οὐ ϑανοῦσα σὺν νεκρῷ" 

ἐπεὶ σὲ πολλῷ μᾶλλον ἢ τὰ τοῦ σοφοῦ 
“{ ᾽ - ΄-ὔῳ κακοῦ τ΄ Ὀδυσσέως ἄξιον τιμᾶν ὅπλα. 129 

ΧΟ. αἰαϊ αἰαῖ, ' 

Ι πικρὸν ὄδυρμα γαῖά σ᾽, ὦ 
τέκνον. δέξεται. 

στέναξε, μᾶτερ, ΕΚ. αἰαῖ. 

ΧΟ. νεκρῶν ἴακχον. ΕΚ. οἴμοι [μοι]. 1280 

ΧΟ. οἴμοι δῆτα σῶν ἀλάστων κακῶν. 

ΕΚ. τελαμῶσιν ἕλκη τὰ μὲν ἐγώ σ᾽ ἰάσομαι, 
τλήμων ἰατρός, ὄνομ᾽ ἔχουσα. τἄργα δ᾽ οὔ" 
τὰ δ᾽ ἐν νεκροῖσι φροντιεῖ πατὴρ σέϑεν. 

ΧΟ. ἄρασο᾽ ἄρασσε κρᾶτα 128 
πιτύλους διδοῦσα χειρός, 

ἰώ. μᾶϊξ μεν...» 

ΕΚ. ὦ φίλταται γυναῖκες. 

ΧΟ. [Ἑκάβη] σὰς ἔνεπε., τίνα ϑροεῖς αὐδάν; 

ΕΚ. οὐκ ἦν ἄρ᾽ ἐν ϑεοῖσι πλὴν οὑμοὶ πόνοι 1940 
Τροία τὲ πόλεων ἔκκριτον μισουμένη, 

' μάτην δ᾽ ἐβουϑυτοῦμεν. εἰ δὲ μὴ ϑεὸς 

ἔστρεψε τἄνω περιβαλὼν κάτω χϑονός. 

ἀφανεῖς ἂν ὄντες οὐκ ἂν ὑμνήϑημεν ἂν 

μούδαις ἀοιδὰς δόντες ὑστέραν βροτῶν. 194 

χωρεῖτε, ϑάπτετ᾽ ἀϑλίῳ τύμβῳ νεκρόν᾽ 
β ἔχει γὰρ οἷα δεῖ γε νερτέρων στέφη. 

' 

1228 κάτει] Β011051, ϑανῇ [1ΌΥ] 1226 κακοῦ τοῦ Ν 1229 
στέναξε Ρ, στέναξον Ὁ 1280 ΧΟ. οὐ ΕΚ. οἵα. Ο!}Ῥ, δαὰᾶ. ΑἸαϊμδ | 
φεηρῶν ΗΠ, νεκρὸν ΟΡ | μοι ἀδΙονὺ Ἠθυϊηϑηῃ 1252 ΕΚ. οἷ. Ὁ! 
ἰήσομαι Ὁ 1288 ὄνομα δ᾽ Ν 1284 φροντιεῖ ΟΠ γΙδύ. ρεὺ. 1888, 
φροντίσει ΟΡ} (φροντίσιν οοΥΥ. ἴῃ φροντίσει ΝῚ Ἐ 290) ΧΟ). ΟΝ ΟΣ 
᾿χρᾶτα] Βοίπα, χειρὶ κράτα (ν61 κρᾶτα) 111] 1286 πίτυλα Ν, ἴοτῦ. 
χτύπους 1298: ΕΚ ὁ Ὁ 1289 ΧΌ. οἵα. Ο [Ἑκάβη σὰς] ... σασ᾽ 

Θιηαοτῇ, ϑαρσήσασ᾽ Ἠοδτητιδπη | ἔνεπε] βϑι 416υ, ἔννεπε 10 [1240 5α. 
᾿ϑεοῖσι] ἴοτι. ϑεῶν γόνασι Ι ἐμοὶ πόνοι (τηδ] τὴ πόνος) Τροίᾳ... μισουμένῃ 
οὔθ (ροϑὺ Ἠριβκίθτη απ πλὴν ἤ μοι πόνοι Τροίᾳ... μισουμένῃ γτο- 

Ῥοβιαογαῦ) [ ἔκκριτον οὐϊδιη Ῥὶ 864 αἰξουυτη καὶ ἴπ τᾶβ. Πῤθγαχιιτη ερ αὖ 
σἱἀοίυν 500.» 1242 δὲ μὴ] Η. ϑίορμαπιυβ, δ᾽ ἡμᾶς ΠῚ 1948 ἔστρεψε 
τὶ ἄνω ἢ, ἀφανεῖς ἂν ὄντες ΒΝ] νογϑὰμα οα. ὁ 124 δόντες ΒΝ, 

διδόντες (΄ ὑστέραν Ῥ, ἀοιδοῖς Ὁ] Τοτὺ. μούσας ἀοιδοῖς δόντες ὑστέρων 
βροτῶν, οἷν. ΗΙΚ. 199 1941 δεῖ Ρ, δή Ὁ 

4 
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δοκῶ δὲ τοῖς ϑανοῦσι διαφέρειν βραχύ, 
εἰ πλουσίων τις τεύξεται κτεριόσμάτων᾽ 

κενὸν δὲ γαύρωμ᾽ ἐστὶ τῶν ζώντων τόδε. 1260 
ΧΟ, ἰὼ ἰώ" 

μελέα μήτηρ. ἣ τὰς μεγάλας 

ἐλπίδας ἐν σοὶ κατέκαμψε βίου. 

μέγα δ᾽ ὀλβισϑεὶς ὡς ἐκ πατέρων 

ἀγαϑῶν ἐγένου, 

δεινῷ ϑανάτῳ διόλωλας. 126 
ἔα ἔα" 

τίνας λιάσιν ταῖσδ᾽ ἐν κορυφαῖς 

λεύσσω φλογέας δαλοῖσι χέρας 

διερέσσοντας: μέλλει Τροίᾳ 

καινόν τι κακὸν προσέσεσϑαι. 

ΤΑ. αὐδῶ λοχαγοῖς. οἱ τέταχϑ᾽ ἐμπιμπράναι 1260 
Πριάμου τόδ᾽ ἄστυ. μηκέτ᾽ ἀργοῦσαν φλόγα 

ἐν χειρὶ σῴξειν, ἀλλὰ πῦρ ἐνιέναι. 

ὡς ἂν χατασκάψαντες ᾿Ιλίου πόλιν 

στελλώμεϑ'᾽ οἴκαδ᾽ ἄσμενοι Τροίας ἄπο. 

ὑμεῖς δ᾽, ἵν᾿ αὑτὸς λόγος ἔχῃ μορφὰς δύο. 120ὅ 

χωρεῖτε, Τρώων παῖδες, ὀρϑίαν ὅταν 

σάλπιγγος ἠχὴν δῶσιν ἀρχηγοὶ στρατοῦ, 

πρὸς ναῦς ᾿Ζχαιῶν. ὡς ἀποστέλλησϑε γῆς. 
σύ τ᾽, ὦ γεραιὰ δυστυχεστάτη γύναι, 
ἕπου. μεϑήκουσίν σ᾽ Ὀδυσσέως πάρα 1210 
οἵδ᾽, ᾧ σε δούλην κλῆρος ἐκπέμπει χϑονός. 

ΕΚ. οἱ ᾽γὼ τάλαινα᾽ τοῦτο δὴ τὸ λοέίσϑιον 

1248 διαφέρει Ν 1260 καινὸν Ῥ κενὸν Ρ | γαῦρον μ᾽ Ρ̓ 
γαύρωμ᾽ ρΡ|} τότε Ν, τάδε Ομτιθῦ. ραὺ. 1452 1251 μήτηρ] ιπαοτῇ, 
μάτηρ Ὁ, μᾶτερ 1282 ἐν] Ῥούβοι, ἐπὶ [1011 [ κατέκαμψε) ΒΌγΡΒΒ, 
κατέγναλρε 1101] 1268 ὀλβισϑεῖσ᾽ Ο 1258 5α. μέγα δ᾽ ὀλβισϑεὶς ὡς 
ἐξ ἀγαϑῶν (οδἴοι!5. 4616 15) Ἡθυτηϑηῃ 1206 μου! ποίδτῃ ὡπίθ ξἕα ἔα 
ΒΟΥ 51 ῬΥϊτηδ, τη. ἴῃ 1Β, Ποϑι! ΠΟΥ] Ν, δοῦρα Ῥ | τίνας (΄, τίνας 
τίνας ΒΝῬΊ ἰλιάσιν] Δ]άϊπω, ἰλιάσι ΟΊ παῖσδ᾽ ΒΝ, τούσδ᾽ ΤιΘπὐϊηρ 

1201 λεύσω αὶ 1208 μέλει ΒΝ 1260 τέταχϑ'᾽ ἐμπιμπράναι] Ὀϊπαοτῇ, 
τέταχϑεν πιμπράναι Β΄, τέταχϑαι πιμπρᾶναι Ν, τέταχϑε πιμπράναι ΟΡ 

1202 χειρὶ ι χερσὶ Ὁ 1206 αὐτὸς ΟἹ | ἔχει ΒΌΡΘΥΒΟΥ. οὐ 
[207 ἠχὴν] Ῥίθυβοη (ἔουὺ. ἀχὴν), ἠχὼ 1101], οἷν. Ομχῖθί. ρϑὺ. 11ὅ8 
1209 γηραιὰ Ν 1210 μεϑηήκουσί σ᾽ Β΄, μεϑήκουσ᾽ Ν᾽ 1211 οἶδ᾽ ὦ 
ΒΝΊ χϑονός Ο, πάτρας Ρ 1272 οἷ (γ6] οἷ) ἐγὼ ΟΡ 
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᾿ καὶ τέρμα πάντων τῶν ἐμῶν ἤδη κακῶν᾽ 

ἔξειμι πατρίδος, πόλις ὑφάπτεται πυρί. 
' ἀλλ᾽. ὦ γεραιὲ πούς. ἐπίσπευσον μόλις, 121 

ὡς ἀσπάσωμαι τὴν ταλαίπωρον πόλιν. 

Ι ὦ μεγάλα δή ποτ᾽ ἀμπνέουσ᾽ ἐν βαρβάροις 

Τροία, τὸ κλεινὸν ὄνομ᾽ ἀφαιρήδσῃ τάχα. 

πιμπρᾶσί σ᾽, ἡμᾶς δ᾽ ἐξάγουσ᾽ ἤδη χϑονὺς 

δούλας ἰὼ ϑεοί. καὶ τί τοὺς ϑεοὺς καλῶ; 1280 

καὶ πρὶν γὰρ οὐκ ἤκουσαν ἀνακαλούμενοι. 

φέρ᾽ ἐς πυρὰν δράμωμεν" ὡς κάλλιστά μοι 

σὺν τῇδε πατρίδι κατϑανεῖν πυρουμένῃ. 

ΤΑ͂. ἐνθουσιᾶς. δύστηνε, τοῖς σαυτῆς κακοῖς. 

ἀλλ᾽ ἄγετε, μὴ φείδεσϑ'᾽- Ὀδυσσέως δὲ χρὴ 128 

ἐς χεῖρα δοῦναι τήνδε καὶ πέμπειν γέρας. 

ΕΚ. ὀτοτοτοτοτοῖ. 

Κρόνιε, πρύτανι Φρύγιξ. γενέἕτα 

πάτερ, ἀνάξια τᾶς ΖΙαρδάνου 

γονᾶς τάδ᾽ οἷα πάσχομεν δέδορκας; 1290 

ΧΟ. δέδορκεν, ἃ δὲ μεγαλόπολις 
ἄπολις ὄλωλεν οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔστι Τροία. 

ΕΚ. ὀτοτοτοτοτοῖ. 

λέλαμπεν Ἴλιος περ- 129 

γάμων τὲ πυρὶ καταίϑεταν τέραμνα 

καὶ πόλις ἄκρα τὲ τειχέων. 
ΧΟ. πτέρυγι δὲ καπνὸς ὥς τις οὐ- 

ρανίᾳ πεσοῦσα δορὶ καταφϑίνει γᾶ. 

μαλερὰ μέλαϑρα πυρὶ κατάδρομα 1300 

δαΐῳ τε λόγχα. 

ΕΚ. ἰὼ γᾶ τρόφιμε τῶν ἐμῶν τέκνων. Βίγορῃ. 

, 
Ε 1218 τῶν ἐμῶν ἤδη] Μυβρτᾶνθ, ἤδη τῶν ἐμῶν Ἰἰργ], ἦλϑε τῶν 
ἐμῶν Νῶῦοκ [ γϑυβὰβ βαβρθούθβ 1216 ἀσπάσομαι Βι,, ἀποσπάσομαι Ν 
1271 ἐμπνέουσ᾽ Η οὐ Ομ τῖϑῦ. ραὺ. 1104 1218 ἀφῃρήσῃ 1,. Ὠιπάουῖ 

1919 πιμπρακ ἡμᾶς δ᾽ Ῥ πιμπρασὶ δ᾽ ἡμᾶς » | ἴδη Ο 1280 
' δούλους ἘΠΙΉΒΙΘΥ 1288 πατρίδη Ρ 1284 ΧΟ. Ῥ | τοῖς αὐτοῖς 
ΓΒΝ 1286 εἰ Ο | χεῖρας Ν 1287 οὐ 1294 ὀττοτοτοτοτοῖ ΟΡ 
[1289 ἄξια Ο᾽ τῆς Ρ, τᾶσδε Ο δαρδανίου Ρ 1292 οὐδ᾽ ἔτ᾽ Η, οὐδέ 
ΠΕ ΝΡ. οὐδ᾽ Ο 1296 ἤλιος Ν 1296 τε οἵη. 1298 ὅς τις Ο 

οςς 1800 μαλερῷ 7. α. Βοβηρίαᾶουι 
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ΧΟ, 2}, 

ΕΚ. ὦ τέκνα, κλύετε, μάϑετε ματρὸς αὐδάν. 

ΧΟ. ἰαλέμῳ τοὺς ϑανόντας ἀπύεις. 

ΕΚ. γεραιά γ᾽ ἐς πέδον τιϑεῖσα μέλεα 180 
καὶ χερσὶ γαῖαν κτυποῦσα δισσαῖς. 

ΧΟ. διάδοχά δοι γόνυ τίϑημι γαίᾳ 

τοὺς ἐμοὺς καλοῦσα νέρϑεν 

ἀϑλίους ἀκοίταο. 

ΕΚ. ἀγόμεϑα φερόμεϑ' ΧΟ. ἄλγος ἄλγος βοᾶς. 1310 
ΕΚ. δούλειον ὑπὸ μέλαϑρον. ΧΟ. ἐκ πάτρας γ᾽ ἐμᾶς. 
ἙΪΟ. - ἰὼ, Ἰώ, 

Πρίαμε Πρίαμε, σὺ μὲν ὀλόμενος 
ἄταφος ἄφιλος 

ἄτας ἐμᾶς ἄιστος εἶ. 

ΧΟ. μέλας γὰρ ὕσσε κατακαλύπτει τὅτῦ 

ϑάνατος ὅσιον ἀνοσίοις σφαγαῖσιν. 

ΕΚ. ἰὼ ϑεῶν μέλαϑρα καὶ πόλις φίλα, ΔΗ ΙΒΌΤ. 

ΧΟ Σ:. 
ΒΚ. τὰν φόνιον ἔχετε φλόγα δορός τὲ λόγχαν. 

ΧΟ. τάχ᾽ ἐς φίλαν γᾶν πεσεῖσϑ' ἀνώνυμοι. 

ΕΚ. κόνις δ᾽ ἴσα καπνῷ πτέρυγι πρὸς αἰϑέρ᾽ 1820 

ἄιστον οἴκων ἐμῶν μὲ ϑήσδει. 

ΧΟ. ὄνομα δὲ γᾶς ἀφανὲς εἶσιν: ἄλλᾳ δ᾽ 
ἄλλο φροῦδον, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔστιν 
ἃ τάλαινα Τροία. 

ἘΚ. ἐμάϑετ᾽, ἐκλύετε; ΧΟ. περγάμων κτύπον. 183 

1808 ἕ ξ Ῥ, ὃ ὃ μέλαϑρα τῷ πυρὶ καταδέδραχεν (τὸ πῦρ κατα- 
δεδράμηχεν ἹΚΙΤΟΒΠΒΟΙ͂, οἷν. 1800) Ο | μητρὸς ΒΝ 1805 ἘΚ. οπῦ 
ῬΊ͵Ίγγ,.] δϑιῦϊδε,. τὸ ᾿ἰριῖ 1806 χτυποῦσα] 6Χ 8610]. ΜΆΒΡΥΔΥΘ, 
πρύπτουσα Ὁ, Ἀρύπτουσὶ 1801 ΧΟ. οτχι. Ῥ | διάδοχα αποπάϑηῃ 6Χ 
8 Ο τοϊουθραῦισ, διάδοχόν ΟΡ 1810 φερόμεϑα ΟἹ] ἄλγος ἄλγος] 
ἴοτύ. ἁμὸν ἄλγος 1812 ἰὼ βοη81] αὶ 181 5αα. πούδιθ ῬΘΙΒΟΠΘΙΤη ΟΙΠ. 
ΟΡ, τὑἰβὶ αὐοὰ ΧΟ. οχμῖροῦ Δ 1818 δηΐθ ἕ ἕ, ΕΚ. 1825 ΒΡ ἘΠῚ 
1820 Ν, ΤΆ. 1829 δΐθ ἔτ᾽ Ὁ], οογγοχουπηὺ ϑθια]ου οὖ ΚΙΡΟΒΒΟΙ͂ 
1510 χκατακαλύπτει Ο, κατακαλύψει, Β.ΝΡ, κατεκάλυψε Ἡ. Βίορμδηῦβ 

1816 ὕσιον Ὁ, ὅσιος Ῥ | ἀνοσίοις) 1,. ὈΙπαοΥῇ (οἷν. Ιρῃ. Α. 1818), 
ἀνοσίαις ΟΊ σφαγαῖς Ῥ 1818 λόγχην Ο 1819 γᾶν Ο, γὰρ Ρ 
1320 δ᾽ ἴσα καπνῷ] ἴοι. δὲ φερομένη | αἰϑέρα ΟΡ 1821 μὲ ϑήσει 
Τ᾽ μεϑήσει Ο 822 ἄλλα δ᾽ ΒΝΡ 1828 οὐδ᾽ ἔτ᾽ Ο, οὐδέ τὸ 
ΒΝΡ 1920 περγάμων γε ῬΘΙΟ]ΘΥ 

“««ὐὐραυοὴ 
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ἔνοσις ἅπασαν ἔνοσις ΧΟ. ἐπικλύξει πόλιν. 

ἰὼ ἰὼ ὃ 

τρομερὰ τρομερὰ μέλεα, φέρετ᾽ ἐ- 
μὸν ἴχνος, ἴτ᾽ ἐπὶ [τάλαιναν 

δούλειον ἁμέραν βίου. 1880 

ἰὼ τάλαινα πόλις" ὅμως δὲ 

πρόφερε πόδα σὸν ἐπὶ πλάτας ᾿Δ4χαιῶν. 

ι 1890 ἕνωσις... ἕνωσις Ο | ἐπικλύξει] Βυτγραβ, ἐπικλύσει Ἰ1ΌΥ] 
1821 ἰὼ ϑ61η61 1101 1828 τρομερὰ 5611 61 Ὁ 1829 τάλαιναν ἀρ]ον 

Ἠρδιτπδπη | Βα Ὀβουρύμθμη ἴῃ Ὁ τέλος εὐριπίδου τρωάδων, ἴῃ Ῥ' τέλος 
᾿ τρωάδων : 



ΛΡΡΈΕΝΠΌΙΧ 
ὀΟΠΙ ΘΟ Ὧ5. ΤΠ] Π 5 ΡΥΌΡΘΌ1165 ὁοη 1 Π615. 

Ῥρυβομῖβ ΤΌ] Ἄγγελος αααὶῦ ΕἸΤΊΒΙΘΥ (ν. ἱπέτα δα ν. 1128) 
1 ἁλμυροῦ Βυγρθα 4 χϑόνα] πόλιν Ἐ΄. αα. δομπαύ 7 ἀπέσβη 

ν61] ἀπέπτη Ἐ᾿. αα. ϑομτηϊαύ | πόλεως Βυτρθδ 
12 βρέτας] τέρας ῬΆ]ΘΥ 
28 ᾿“ργείας τε οἸττη Νάαῦοκ 28--217 ἀο]οὺ ΚΙ ΚΘ θουρ 24 ἀο]οῦ 

Νῶῦοκ 
8ῦ κομισϑεῖσ᾽ ΑἸαϊηδ [ νϑύβαπιὶ θοῦ Νδαοκ 86--44 ἀρο]οῦ 

ΚΙΚΘαΡουρ 86 εἰσορᾶν] ἱστορεῖν ΠΟΌΤΘΘ 389 ἧς (οὖ 40 λάϑρα) ΤΎτΙΕΙ] 
40 οἰκτρὰ] ἤδη Πιπαοτῖ, ϑαλερὰ Μ. ϑοβτοιαύ, ἁβρὰ Νάυοκ | τλή- 

μόνος (θοῦ δηΐθῳ λάϑρᾳ) ΘομΘη ΚΙ] 42 ἔϑηκ᾽ ΝΩΌΘΥ 4---41 αο]οῦ 
α. Ὑν αρσιιθν, 46 5ᾳ. δΌϊοΙύ Ηδηπθιηυ 6116. 48 γένους ΒυτροΒ 49 μέγαν 
δὲ Ε]ΤΉΒ]ΘΥ : 

ὅ0 πάρος σ᾽ ἔμ᾽ ἐννέπειν Βυγρθδ8 δ μῶν ἐξ Ὀλύμπου ν6] ὅθ 
δαιμόνων ἄλλου πάρα Ἠδἰτηβορίῃ | του] τι ΒοΠΘ 560 ἢ καὶ δαιμόνων 
ἄλλου τινὸς βομθηΚ] δ1 ἔονύ. οὗ βεβήκαμεν ὅθ οὔ που οοπίοίθθδμ 
νιν] γὰρ Μεαυγκίαπα, σύ γ᾽ Τιοπύϊηρσ, ποτ᾽ Νδθοκ 1 νῦν] δὴ Μυβρτδνθ 
γϑυβαιη ἀο]οῦ (ὦ. ΒΌΒΟΠΘ 

00 ἔλαβες πυρὶ κατῃϑαλωμένην ἨρΙτηβοοίμ (κατῃϑαλωμένην ἴδτη 
Ἐ]γη5]6Υ) 61 λόγοις ΠΘΙ5Κ6 

10 ἴλε Μ. Βομιιαῦ 11 κοὺ δείν᾽ ᾿ἀχαιῶν Νὅιοκ 12 ἔπερσαν 
Ἴλιον ΜυβρΥυδυθ 14 ἕτοιμά γ᾽ ἴσϑι τἀπ᾿ ἐμοῦ «αὖ ἕτοιμα γοῦν σοὶ 
τἀπ᾿ ἐμοῦ δαὺ ἕτοιμ᾽ ἃ βούλει τό γ᾽ ἐπ᾽ ἐμοί ἬΙΒ.κ6 (μηδ ] τη τοὐπ᾽ ἐμοί), 
ἔοτύ. πάρεσϑ'᾽ ἕτοιμα τἀπ᾽ ἐμοῦ 19 πέμψειν Ῥοϊδοη [ αἰϑέρος] [οτῦ. 
οὐρανοῦ 

80 φῶς κεραύνιον ν6] 81 πιμπράναι. φλογί ΒΌΓΡΘΒ 81 βάλλειν 
μὲν αὐτούς, ναῦς δὲ, π51 ρούϊιδ. Βρυσῖ5. δῦ σούβαβ, Εἰ, αα. Ξομτηϊαὺ 
88 βρέμοντα] δέμωβων τε ΤΔοΟ5 ] βρέμειν τρικυμίαις τὸ Βυαχροθ 8 τἄμ᾽ 
ἀνάχτορ᾽ εὖ τίειν (γ61 ἐξ ἴσου) ν68] πάντα τἄμ᾽ ἀνάχτορα ΒΙαγαθ5 
80 σέβειν] τίειν Ἠοιογάθη 817 λόγων) πόνων Ἐϊ. τι. Βομτηηϊαὺ 

90 Καφηρίδες ΒΙαγ 65 91 ϑανόντων)] ἀϑάπτων γε] ταϑέντων. 
θη 90 ἐχκπορϑῶν Ηδυαησ 97 αὔτ᾽ ἐσήλαϑ'᾽ ὕστερον Μ. δομτηϊαῦ 
98---104 ---11---1921, 108---109 --- 110---114, 122---187---188--1ὅ2 δὐούαιμῦ 

ΘΙ α]ὸν 98 κεφαλήν] γεραρὴν Μαύμϊδθ 909 δέρης Βοί!θ 
100 ἐσμεν] ἐστιν ΒΙαγ 65 101 μεταβαλλομένων ἀνέμων ναὶ. 

μεταβαλλομένης πνοιῆς Ὑ6] γούϊιβ μεταβαλλομένου λαίφους 1ιΘπὐπρ | 
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μεταβαλλομένου δ᾽ ἀνέμου σ᾽ ἀνέχου, νογδὰ γμοδὺ 102 ὑγαμβροβιῦο, ΒΌΓΡΒ 
γοΥΒαπ αἀο]οὺ ἢγ. ΒϑΙον 102 πλεῖ κατὰ δαίμονα ἀο]οὺ ΠΟΌΤΘΘ, πλεῖ 
δὲ κατὰ ῥοῦν οοῃϊοὶύ Ἡογνουᾶθη, πλεῖ δὲ κατ᾽ οὖρον, ΗΪΒῚ ὑοῦπβ γΘΙΒῸΒ 
ἀο]οππ5 510, ΒΙαγάθ5 104 πονοῦσα Εἰ. ὅτι. Βομτηϊαθ 104 5α. τύχαις, 
αἰαῖ γγΥγ6}]} 108 σεπτευομένων Μιιβρτᾶνθ΄ 

110 τί δὲ μὴ σιγᾶν ἀο]οὺ Οοθοῦ 111 τί μὲ ϑρηνῆσαι οΟἸΊτη 
ΓΝΔΌΘΚ [ νϑύϑαση ἀα]θὺ ΤΎΥΤΥΘΙ]] 114 στερροῖς λέκτροισι, ταϑιεῖσα (66- 
ἰθυῖβ ἀ6]6 15) ΞΘ α]οσ, νῶτ᾽ ἐν στερροῖσι ταϑεῖσα ἩΘΙΥΤΩΘΉΠ 117 
ἀκανϑᾶν (ἀο]οίο τ᾽) Βυτγρθβ 1175. νώτων ἄκανϑαν, τούς τ᾽ ἀμφο- 
τέρους ῬμΘΙ5Κ6 118 τοίχους, μελέων γΥΥ6]] [ δηΐθ 119 Ἰδοῦπδπι (ἐπεγει- 
'ρούσῃ φρένα δειλαίαν) 5Βίαῦιιῦ ῬΔΙΘΥ 119 ἐπιοῦσαν ἀεὶ ν6] ἐπιοῦσ᾽ 
αἰεὶ Μυβρτᾶνθ, (ἐγείρουσ᾽ Φθ 0005) [ ἐπὶ τοῖς. . ἐλέγοις Ἠδγίαῃρ 
.1195α. ἐπιοῦσα δὲ καὶ... μοῦσ᾽ ἔτ᾽ ἀκεῖται τοὺς δυστήνους ΒΌΓΡΘΒ 

120 δέ γ᾽ αὕτη οἸ] τη Ἠθυμηδηπι, 121 κελαδεῖν] κλάειν ἈΘΙΒΙτΘ | 
᾿ἀχόρευτος Ἡ- ΕΘ 122 ναῶν ὦ κλειναί Βυγρθ8 128 κώπαις] 

πλεύσασαι ῬΑΙΟΥ 128 5α. κώπαισιν | διά 8’ ἄλα πορφυροειδέα λιμένας 
Δ᾽ οἴη Ηθηηδημ, κώπαις ἅλα | διὰ πορφυροειδέα καὶ λίμνας Ἠαγίαπηρ' 

128 5864. κώπαισιν διὰ πορφυροειδέα ὃ᾽ ἅλα λιμένας 8 ᾿Ελλάδος 
εὐόρμους παιᾶνι στυγνῷ συρίγγων εὐφϑόγγῳ τ᾽ αὐλῶν φωνᾷ... ἐν κόλ- 
ποισιν. ΘΙ ]ου, κώπαισιν | διά ὃ. ἅλα πορφυροειδέα βᾶσαι Ι λιμένας ὃ" 
“Ἑλλάδος. εὐόρμους [.. εὐφϑόγγῳ φωνᾷ πλεχτὰν κτὲ. Ἠθητηδηπ (ΟΡαβο. 
᾿ΙΠ Ῥ. 300) 124 δι᾽ ἅλα τε ΗοΘοίῃ 125 Τρῳάδος ἘΘΙΒΚΘ, Αὐλίδος 

Βατροβ, Ἑλλάδος (ὀλοᾶς) ϑΟΠμ6ηᾺ] 121 ἀφϑόγγῳ Βούπθο | συρίγγων 
᾿δυσφϑόγγοις φωναῖς ῬΑ]ΘΥ 128 βαίνουσαι ἀρ]Θ θοῦ οἸΐτη Ἠθυταδπῃ 
“πλεατὰς Μυβργδνθ, πλεηυτᾶν γ6] πλειτὰν.. παίδευμ᾽ ΤΎγΤΥΘ]] 128 56. 
᾿πλαγχητὰν αἰγυπιοὶ παιδείαν ἐξητήσασϑ' Οοπηρίοη 129 ἐξηρτύσασϑ'᾽ 
ΒΟΔΠΡΟΥ 

180 ἐν Τροίας κόλποις (ἀο]οἴο αἰαῖ) Ἠαγίσπρ: ͵ κόλποισιν ὥΘΙΟΙΘΥ 
180 ἐμέ τε τὰν (ἀθ]οίο Πρίαμον) Βυτροβ [ κἀμέ τε μελέαν ᾿Ἑχάβην 
ΠΡΟΣ κἄμ᾽ αὖ μελέαν Ἑκάβαν ῬΕ]ΩΥῚ 1389 σκηναῖς ἔφεδρός γ᾽ Ἠθδίῃ, 
ἔφεδρος σκηναῖς γ6] σχκηναῖσιν ἔφεδρος ϑ6Ιά]οΥ. [ ̓4γαμεμνονίαις σκηναῖς 
ἔφεδρος ΠΟΡτΘ6, σκηναῖς ᾿Ζγαμεμνονίαις ἔφεδρος Οὐ. ΒιιΒ0Π6 

141 τὲ ΠΗ Ἠθαίῃ, ξυροήκει ΤΟ ΘοΙς, ξυρίᾳ (Υγ6] ξυρίῳ) Ηοῖ- 
ἸΏΒ, ξυρικῇ ΘΧ 5080]. Του ΠΡΟΣ 144 καὶ κοῦραι καὶ δύσνυμφοι 
᾿ ΑἸΙαϊπῶ, καὶ κοῦραι καὶ νύμφαι δύσνυμφοι 'ΓγΥν 1 146 μάτηρ δὲ 
᾿πτανοῖς ΘΟΠΘΒΚΙ | ὥς τις ΑἸάϊπῶ | πτανὸς Μυβργᾶνθ 146 5η4. μάτηρ 
᾿πτανοῖς δ᾽ | ὄρνισιν ὕπως ἐξάρξω ᾽γὼ | κλαγγάν, μολπὰν κτὲ. ΒατύΠοΙ!α 

141 ὅπως] οὕτως ΒδΙμΘ5 | ὄρνισιν οἰκτρῶς 9860}08, (ὄρνυσιν, οὕτως 
Πρηὐπρὴ, ὄρνισιν ὀπύς, τὼς ΒαυρΘβ, ὄρνισιν ἄπαις Καιβίθῃ, ὄρνισι γοῶσ᾽ 
Οὕβθμου, ὄρνισιν ἱεῖσ᾽ γ6] ὄρνισι χέουσ᾽ ΒΙωγ 65 [ ὄρνισι, νέαν ἐξάρξω 
᾿γὼ τε, ὄρνις ἐξάρξω ῬαΙογ | ὄρνισιν ὅπως ἄρξω (ἀο]οἴο ἐγὼ) 'ΤγΤΤ6}} 
Π: μολπᾶς γ61] μολπᾶν ΒΙαγάθ5, μολπὰν ἀο]οὺ ΚιτΟΒΒΟΙ͂ | μολπὰν 
μελέων οὐ ταύταν Ἠριτηθηη | οὐ μὰν τὰν οἸτπη Ἠδτητηδπη, ἀλλ᾽ οὐ τὰν 
ΘΙ 4]ου, οὔ τοι τὰν Μαϊΐαθ, οὐ δὴ τὰν 1,.. ὈΙπάοτέ, οὐ γὰρ τὰν ῬΆΙΘΥ 

160 5ᾳ. σκήπτρῳ ἀρυνέρι διερειδομένα (ἀ6]οὑ15. νϑυθ]Β Πριάμου οὐ 

Ι Φρυγίαις) ΒυγρθΒ 102 ἐξῇρον εὐρύϑμοις (ν6] ἤγαλλον γ61 ὥλβιξον) 
ΒΙαγάθβ | ϑεοῖς (οὐ δηΐθα Φρυγίοις) Π6ΙΒΙκθ, παρὰ ϑεούς Μυβρτᾶνθ 
168 566. ΠΘΙΠΙΟΠΟΥ5 ἀπποθ5 ΠΟΙ] ΠΟΥΙΟΙ ΤΩ Βα εἰ ἡπιῖν Ἡ. Αὐπο]αύ, οπουῖοα 
εἴαρος ΘΒογθαῦ5 ὑτραϊῦ Ο. Ἠθηβ8 104 ποῖ λόγος ἥκει ἀηΐθ 1170 
᾿ἱπιβουτ Βυγρ5 | τίς λόγος Ἠθυνγουθ 160 φόβον αἰϑύσσεις ΒυγρΒ5 

᾿ 



ἄσσει {δή ἩἨδογπδηη 1068 δούλιον αἰῶν᾽ Βυγρθ8 159 ὦ οἴϊιπι 
ἀοΙοροὺ Νῶυοκ | πρὸς ναῦς δὴ οΙά]οΥ, πρὸς ναυσὶν ΚΙγοΒΒΟΙ͂ ᾽ 

101 ἦ που μ᾽ ἤδη] ἦ που δή μὲ τάλαιναν ΔΑἸάϊπᾶ 108 ὃ ἢ] 
αἰαῖ ΤιπαοΥῖ 169 54. μὴ τὰν ἐκβακχχεύουσαν Βυγρθδ 

110..,.ἀἄθοθβθ αὐδοάδηῃ νἀ θη, ΘΟΌΥΘΘ 111 πέμψασϑ᾽ ΑἸ ϊπᾶ, Ϊ 

58 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ! 

πέμψησϑ' Βυγροθ [ πέμψεσϑ'᾽ ἔξω; ἩΘΥΤΙΘΉΠ 112 ἄλγεσιν ἀλγυνϑῶ; 
ΞΟΠ ΘΙου 118 οὐΐδτη ἰὼ Τροία δύσταν᾽ ΘΙΑΙΟΥ 111 ᾿Ζγαμεμνονίας 
(ογηθθο τάσδ᾽) γν6] τάσδ᾽ ᾿Δτρειδῶν Τιοηὐηρ (ἀτρειδᾶν ἨρΥνοΥ 68) 
118 βασιλίς, σέϑεν, εἴ μ᾽ ὠμὴ κτείνειν ΒΌΓΡΘΒ 

182 ὀρϑρεύουσαν οΟἸττη γυ]ρο, ὀρϑεύουσαν ν6] ὀρϑυνϑεῖσαν Πριβθκθ,. 
ὀρϑρεύουσα Ὀϊπᾶου 182 54. ὀρθρεύουσαν ψυχὰν... ἦλϑεν φρίκα ΒυγρΘ5 

188 ἦλϑον] (ἤλυον Μυβρτδνο) 184 αηΐθ ἤδη Δ] υ]Ἱα (οἱ ᾽γὼ 
τλάμων) Θχοϊϊθβθ ραΐαῦ, βοι]]οθῦ ἴῃ ν. 161 ΑἸάϊηδπη βθοαΐιβ, ϑβϑιά]ου 
εἰ δή Βοίῃθ 187 ἢ Φϑιωτᾶν)] ἠπειρώταν Β]αγά65 188 ἢ ἀο]οῦ. 
ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ [ εἰς νησαίαν οἸτη Νθοκ | νησαιᾶν.. χωρᾶν Βάγπ65, Νισαίων 
εὖ ἕλξει χήραν Ε΄. αα. ΒοΒπαύ [ ἄξει ᾽ς χώραν ΒΙαγ 68 189 δυστάνου 
Βυγρθδ 

.“ 191 ἁ ἀοϊοῦ ΘΙ ]οΥ 198 ἢ ἀο]οῦ Τιϑομτηθη 198 54. νεκύων 
ἀμενηνὸν ἄγαλμα, | ἐέ, ] τὰν παρὰ Ἠογτηδηπ | νεκύων ἀμενηνὸν ἄγαλμα, 
αἰαῖ, ἢ τὰν προϑύρων φυλακὰν κχτὲ. Βεατπο]ὰ 194 παρά του ΟἸΤτα 
ΘΟΠΙΟΙΘΌΒΙ 1917 5α. αἰαῖ, ποίοις δ᾽ οἴκτοις τὰν σὰν καὶ ἐμὰν 616 ]6Υ, 
1ὔθιη οὖ λύμαν ἐξαιάξζουσ᾽ Ἠθητηθηιι, αἰαῖ ποίοισιν δ᾽ οἴχτοις τὰν ἀμὰν 
λύμαν ἐξαιάξω Ἠδυΐθηρ 198 κἀμὰν λύμαν ἐξανάξω ϑ'΄ἪΠΘΏΚΙ | ἐξανάξεις 
Μαβστανθ 199 χκερχίδ᾽ ἐφ᾽ ἱστοῖς ῬΑΙΘΥ , 

200 δινοῦσ᾽ ἐξάρξω μολπάν Ἠθισοτάθῃ | οὐϊδιη ἐξαλαλάξω Βαγίπο]ὰ 
201 σώματα λούσω ἘΘΙΒΚ6 201 5αᾳ. νέατος Ἠδεΐῃ, νεατὰ Βοίμο ᾿ 

νεῖά τοι ἁμῶν σώματα... νεία μόχϑους Ἠδγτίθπρ 202 καί που μόχϑους 
οἸτη ἩθΥτηδ πη 208 τὰν κλεινὰν γᾶν ΤιΘΟΠΤη8 ΠΏ 

211 5. τάν τ΄... Θεράπναν, ᾿Ἑλένας ἔνϑ᾽ ἀντάσω, Μενέλᾳ δούλα 
Μυβρτδνθ 218 τῷ γᾶς πορϑήτορι Τροίας ΒυγρΕ5 21ὅ χρηπῖδά τ᾽ 
Ὀλύμπου Ἐγίαγαὶ 216 (φαμᾶν ν6] φάμας Ἐαἰ5ΚεΕ) 

22084. κλιτύν τ΄... ἀντήρη, χώρᾳ Μυβρτδνθ 294.5α. τάν τ᾽ 
ἄγχιστ᾽ εὖ φῦσαν γᾶν ᾿Ιονίῳ παίεσϑαι πόντῳ Μυβρτᾶγα | ἀγκιστρεύου- 
σαν... ναύτας ΟΟΥ̓́ΔΙΩ 226 ναύτα] ναύταις ]οθογίαβ (ααοα τϑααϊτηῦ 
᾿Ιονίου.. πόντου), ναίΐίεσϑαι Ἡ. ϑορμαπαβ, ναστὰν δΙδκα, νεῖσϑθαι 
ΞΘΊα]ου, ναίουν ὈΙπαου | ̓ Ιονίῳ πόντῳ ναίοιμ᾽ οἸτηα ΗἩθγυσοσᾶθθ. 221 
ξανϑᾶν χαιτᾶν ῬΘΙΒΚΘ  πορσαίνων Μυβρτανθ 

288 δοῦλαι γὰρ δὴ] δοῦλαι γάρ, ἰδοῦ Βυτρθ5, μῶν δείλαιαν ΝΌΟΚ, 
μὴ δὴ δοῦλαι ΟἸΐτη οοπϊοϊορθαη 288 84. μὴ δὴ δοῦλαι... ὦμεν Ο. ΒΆΒΟΒΒ 

2817 δὲ] δὴ ΜιΙβίομθηκο 288 λόγον] ἔπος Νὅυοῖκ 989- -991 1 

ΒΙΤΟΡμδ5. οὖ ϑηθβίν. τϑαϊσαμὺ Βασρδβ οὐ βθι 1] 289 τόδε, τόδ᾽ ὦ φίλαι 
γυναῖκες, ὃ φόβος ἦν φόβος ἐμοὶ πάλαι ϑοΙῖΊά]ον, τόδε, τόδ᾽, ὦ φίλαι, 
τόδ᾽ ὃ φόβος πάλαι (οΠ1πὶ τόδε τόδε, φίλαι Τρῳάδες, ὃ φόβος ἦν μοι 
πάλαν ν60] τόδε, τόδ᾽ ὦ φίλαι «γυναῖκες, τόδ᾽ ἄρ᾽ ὃ φόβος ἦν πάλα) 
Ηθυπιθμπ, τόδε, τόδ᾽ ὦ ἜΝ ὃ φόβος ἦν πάλαι ΚΙιγτοΒΠΒΟΙ͂;, τόδε, τόδ᾽, 
ὦ φίλαι γυναῖκες, πάρεσϑ᾽. γούβος (ο] τὰ γυναῖκες, ὃ φόβος ὃ φόβος 
ἦν πάλαι Ὀϊπάον, τόδε, φίλαι γυναῖκες, φόβος ἦν πάλαι οἸΐτα Ναποῖ 
γυναῖκες, «ἐκεῖν᾽ ν ὃ φόβος Ἡθυνου θη 

241 τίνα γ᾽ ἢ βδιάϊον, τίνα δ᾽ ἢ ἘΠΙΊΒΙοΥ, τίν᾽ ἄρ᾽ ἢ 1,. Ὀιπάογε, 
τίνα γὰρ ἢ ῬαΪοΥ, τίνα δ᾽ (νο] τίνος) ἢ ΒΙαγάθβ | Θεσσαλίδος Ἠαταπρ, 

΄ῥ 

Ὡ ψε λ'-. 

-αῃ΄νυς 
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344 τίν᾽ ἄρα τίν᾽ ἔλαχον ΑἸάϊπα | ἀτυχὴς Ἠθυτπᾶμθ. 2446 οἶδ᾽] σὺ δ᾽ 
ΠΗδυτηδηη [σὺ δ᾽ αὔϑ᾽ ἕκαστα Νδποκ 2417 τοὐμὸν τίς τίς (οἸ]Ίτη δὴ 
᾿ τίς) ἔλαχε Νθοκ | τίς ἄρα τοὐμὸν ἔλαχε τέκος, ἔννεπε σύ Ο. ΒΒΟΠΒΟ 

τς 960 τί φής; ἦ Μακαίνᾳ νύμφᾳ ῬὈϊπάαοτῇ 260 54. δούλαν .. μοι 
ἀοΙοὺ Ἠδυΐαπρ. 201 ὦ Ἠδιγδηη 208. δ΄ οἴπὴ ἀο]οθαῦ ΠΙπαουῖ 

{508 55. ἃ γέρας ἔδωκ᾽ ἄλεκτρον ὃ χρυσοκόμας ξωάν; (οδίοτϊ5 ἀ6]6{15) 
᾿Βυγρο5 20 ἔρως ἔτρωσεν Νεποϊς, ἔτρωσ᾽ ἔρως τις Εἰ. αὐ. Βομτηϊαὺ 
966 ἰὼ ῥῖπτε, τέκνον, ζαϑέους ϑεοῦ ϑεοίαϊον, ῥῖπτε, τέκνον, τέκνον, τοὺς 
ξαϑέους ϑεοῦ Ηειΐπηρσ | ζαϑέας ΒΙαγαΘ5 207 γχλάδους τηθηηογεῦ 

᾿Βαγμθ5 | κλῇῆδας Φοίβου Βυγρθβ 
200 τὸ δὲ Μυβργᾶγυθ, τί δ΄; ἃν Βοῖβκθ, τί δὲ τόδ᾽ ὃ Ἡδητηδηῃ | 

᾿ ἀπ᾽] ἐπ᾿ Ἡ. ϑίδθρμδπιυβ, ἀοοὺ Ἠδυύΐαηρ [ ἐλάβετ᾽ ἐλάβετε Ἡθητηδηη | ποῦ 
ποῦ μοι Βοίο 2608 δηΐίθ οὖ ροβϑὺ ταύταν 6: α]ου, δηΐθ ταύταν ΚΙίγοΙΗ- 

᾿ ΠΟΙ͂ ἄθθββθ ἡπδθάδη ρυΐδεὺ | ταύταν λέγε τῷ Ηαγίαηρ | ἔξευξέ νιν (ἀ6]6ἴο 
ταὐταν) Βυτρθὸ. 2606 ὅδε νόμος ΝΥ ΠΔτηονΐ 2608 οὐ 2710 ρουτηθπίεθρες 
Ἠατίαπρ 2609 ονἱάθύθι ὑγιτηθίθυ ἀοομτηϊθοιβ {π1556ςς ΠΙιηαογῖ | τί δὲ 
᾿ τόδ᾽ ϑ6 Ιου, τί τόδε, τί τόδ᾽ Ἠδητηδπη [ ἔλαχες ἄρα μοι; Βοίμθ | μοι 
᾿ ζἁ τάλαιν᾽ 5 ἀέλιον Ἠθδητηδπῃ 

2171 τί δ᾽: ἡ δὲ τοῦ Ἠρτηηδημ, τίν᾽ ἡ δὲ τοῦ ϑοΙα]οΥ | τί δὲ τοῦ 
χαλκομίτρου δάμαρ Ἕχτορος; Βοίπθ 218 καὶ τήνδ᾽ κοίτην Βυγρσθδ, 

ΤΉΘ]1τὴ εὐνὴν τ δὲ ἀο]οῦ Ηδτνύαπρ | πιστοβάμονος Μαβρτανθ, τρι- 
᾿βάμων ῬΕΙΘΥ 2τῦ 56. χέρ᾽ ἐρειδομένα δτηϊοιβ ΒυΓΡΘ511  ἔογῦ. τριτο- 
βάμονι χεῖρ᾽ ἐπερειδομένα βάχτρῳ γεραιὸν κάρα 

281 ἰὼ ἰώ μοι ϑοια]ου, ἰὼ ἰώ μοί μοι Ἠθητηδηη 285 ὃς] ὃ ὅ0δ- 
ΤΙσοῚ | ὃς πάντ᾽ ἐκεῖϑεν ἐνθάδε {στρέφει ΟΥΟΘΡΡΘΕΙ | τἀκεῖϑεν ϑέλεμ᾽ νο] 
᾿τἀκεῖϑεν ἔϑετ᾽ οἸἴτη Ἠθιτηδπμῃ, τἀκεῖ κάνϑαδ᾽ Βοί!θ, τἀκεῖ ϑέτ᾽ ἐνθάδ᾽ 
᾿ ΕἸχ ῷ8ὅ58α. ὦ πάντ᾽ ἐκεῖσε κἀνθάδ᾽ ἂν καὶ πάλιν αὖϑις ἐκεῖσε 
ΟῬοΡτθο, ὃς πάντα κεῖϑεν ἐνθάδε κἀντίπαλ᾽ αὖϑις ἔσεισε κτὲ. Ἠδτίαηρ, 
ὃς πάντ᾽ ἄγαγε κεῖϑεν ἐνθάδε κἄμπαλιν αὖθις ἐκεῖσε οΟἸτὰη Νδθοῖς, ὃς 
φαῖνε τἀκεῖϑεν ἐνθάδ᾽ - εἶτ᾽ ἔμολ᾽ αὖϑις ἐκεῖσε χτὲ. Ἡθγποτάθῃ | ἐνθάδε 
᾿ζνωμᾷς κἀντίπαλ᾽ αὖϑις ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, ἐνθάδε κἀντίπαλ᾽ οὔρισ᾽ οἸ τη 
ΟΝαυοΚ 98 544. ὃς πάντα τἀκεῖϑεν ἐνθάδ᾽ ἠδ᾽ ἐπὶ τἀντίπαλ᾽ αὖϑις 
ἐκεῖσε διπτύχῳ γλώσσᾳ (σπεύδει μεταβαλεῖν» τὰ πάρος φίλα τιϑέμενος 
πάντων ΚΆΥΞΟΥ, ὃς πάλλει (γ61] κάμπτει) τἀκεῖϑεν ἐνθάδε καὶ πάλιν 
᾿αὖϑις.. τιϑέμενος, πάντα Βδοῦὺ 286 αὖϑίς (τ᾽... γλώσσᾳ {στρέφειν 
ΟΜύβρτανθ | ἐκεῖσε] ἔσεισε Βοίμβ, ἔπεισε οἸἴτη Ηθυτηδπι 281 τιϑ' εὶς 
ΟΡῬΆΪοΥ 987 586. τὰ πρότερον φίλ᾽ ὄντ᾽ ἄφιλα τιϑέμενος. πάντως 
᾿ γοᾶσϑε, Ἰρῳάδες, μὲ Ἠθγθηη 288 {ὧν γοᾶσϑ᾽ ϑΘΙα]6Υ 289 
 βέβαχ᾽ ἃ ΒΙαγάθ5 

. 2392 οἶσϑα, τὰς δ᾽ ἐμὰς τύχας στέγει Ε΄. απ. ϑδομιηϊας | πότνα 
ΑἸάϊπα | ἐμὰς λάχας Μυβρτᾶνθ 298 ἔχει] στένει ΒΙαγ 65 296 δῶ 
ψιν Ηατίθηρ 

801 τ᾽ οτητθοῦ Π ΙΒ Κ6 802 54ᾳ. κάρτα τοῦτ᾽ ἐλεύϑερον, εἴ τις 
τοιαῦτα Βοῖίμθ 804 τὸ ταῖς γε ΤιΘηὐηρ' 806 εἰς ἔμ᾽] κἄμ᾽ ἐς 
ΟΡΆΪΟΥ 808 σέβω] σείω Μυδβρτανθ, σοβῶ Βοϊδβοπϑαθ | σείω φλόγα 
Βαυχρθβ, σέλας φλέγω γ6] φάος φλέγω ΒΙαγ 65 
β 810 Ὑμήν] ἄναξ ΒΙαγᾶεβ [ ὦ Ὑμέναι᾽ ἄναξ, ὙὝμήν οἸΐτη ΗἨθητηδηῃ 
81054ᾳ. ὦ Ὑμέναι᾽, Ὕμήν ἄναξ, ἰδού, μακάριος κχτὲ. . Η. Η. Βομτηϊαῦ 

ααΐθ 811 Ἰδοῦπδθ (--- 827) βἰστιῶ ροποραὺ Ὀϊπαογί 811 μάκαρ 
 αδτγίαηρ' 812 βασιλικοῖς λέαπτροις ἀο]οῦ ΞΘΙᾺ]6Υ 818 ἁ γαμουμένα!] 

᾿ 



60 : ΑΡΡΕΝΌΙΧ Ἶ 

ἐχγαμουμένα ἘΘΙ5 ΚΘ 314 Ὑμήν] ἄναξ Β]αγάο5  Ὑμέναι᾽, Ὑμήν Ἠοτ- 
τη 1] 810 ἤ που σύ Μυβρτᾶνθ | παῦσαι σύ, μᾶτερ, ἐπεὶ Βύγροβ ] 
μᾶτερ, τί μοι τί δάκρυσι καὶ οἸΐτη Ἠθητηᾶπῃ, ἐπεὶ σὺ μᾶτερ, ἐπεὶ {σὺν 
δάκρυσι καὶ ρ6Ια]ογ | ἐπίδακρυς οΟἸΪτα Ναθοκ, ἐν δακρύοισι καὶ ὁοη1- 
ΟἸΘΌδμ [καὶ αἀο]οὺ Ἠριτηδηη 8516 "α. τὸν ϑανόντα τ᾽ ᾿Ιλιάδα πάτραν 
3, ἅλις καταστένουσ᾽ ΒυχρΘΒ πατρίδα τε φίλαν] καὶ φίλαν πάτραν 
Ἠδιτηϑηη 819 ἐγὼ δέ γ᾽ (οἸπα δέ γ᾽ ἅδ᾽) Ἠογηδηη, ἐγὼ δέ γ᾽ ὧδ᾽ 
ΘΙΑ]ον, ἐγὼ δὲ τοῖσδ᾽ Ἠδγίαηρ, ἐγὼ τόδ᾽ οὖν ΓΜΈΝ. 

822 διδοῦσ᾽ ] Ὕμήν ϑοίΙά]ον, διδοῦσα (οὐ 8388 ἴτ᾽ ἔξω) οἸίτη ΚΊτΟΙ- 
ΒοΙ 1 ὦ Ὑμέναιε, σοῦ οἸ]. Η65. σοῦ" ἴϑι ΠοῦτοΘ 828 δίδου δ᾽ ϑοία]ον 
Ἕκαβα Μύβρταδνθ 824 ἃ τε Ἠαγύπηρ [ νόμος ὡς ἔχει Βυγρεβ 82 
ἀέριον οἸῖτη Νϑθοὶς [ ἄναγε ἀο]οῦ Βοίῃθ | χορὸν {ἄγων οἸτπη ΚΙΤΟΒ ΒΟΥΣῚ 
Ῥοβὺ χορὸν Ἰαουπδιη ἱπαϊοαραὺ ΠΙηου 1 εὐοῖ ἀο]οὺ Βοίμθ | εὐαῖ εὐοῖ 
ΒΙωγ 65 22ὅ5αα. πάλλε.. αἰϑέριον, ἄναγ᾽ ἄναγε χορόν, ὡς ἐπὶ... 
τύχαις. εὐὰν εὐοῖ, ὁ χορὸς ὅσιος 7. Ἡ. Ἡ. Βομιηϊαλ 827 μαχκαριωτάταισι 
ΘΘΙΟΊΘΥ 828 ὅσιον Μυβργᾶνθ, ὅσιος ὅσιος ΟἸτα Ηδητηϑηη, ὅσιος ὦ - 
ΟἸτη ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ 829 5α. ἄγε σύ, Φοῖβέ, νιν κατὰ... ϑυηπόλῳ Μύβργανθ, 
ἁγοῦ, Φοῖβε, νῦν κατὰ... ϑυηπόλῳ Τ᾽ΟΌΓΘΘ 

882 ἄναγε, πόδα σὸν] ἄνεχε ΝΔΙΟΙΚοπδοΥ, ἄναγε κέλαδον Μυβρογδνθ, 
ἄνα τε γελάσασ᾽ ΤΏΙΘΥΒΟΠ, φχόρευ᾽ 5, ἀναγέλασον ϑοΙά]6γ, ἄναγ᾽ ἕλισσ᾽ 
Νδαοκ, ἄναγ᾽, ἕλικα σῶν ν6}] ἄναγε, κῶλα σῶν σομ]οίΘΌαιη, ἄναγε ϑίασον 
. ἨοΙΠδπὰ 888 ἕλισο᾽ ἐνθάδ᾽ ΟδμΐοΥ 886 βοάσαϑ'᾽ ὑμέναιον ἐν 
Βυγροβ, βοᾶτε τὸν ὑμέναιον εὖ ΕἾχ, βοάσατε δ᾽ ὑμέναιον εὖ ἨδητηδηΠ, 
βοᾶτε τὸν ὙὝμέναιον, ὦ ῬΑΙΘΥ | εὖ] ὦ ΒΙαγάδβ 886 μακαρίσατ 
ΜπθρτανΘ 881 ἰαπχεῖτε (ν6] ἰαχεῖτε) νύμφαν ΒΙΘΥα 685 889 ἐμὸν 
γάμον ΑἸάϊπα, σύζυγον ΚΎΒΟΥ 889 54ᾳ. ἐμὸν γάμον τὸν πέπρω- 
μένον (γ6] τετρωμένον) τ᾽ Μυβρτᾶνθ, ἐμὸν γάμον... εὐνᾷ τ᾽ ἐμέϑεν 
πόσιν Βυγρθδ 

840 εὐναῖον Ἠαγύαπρ 841 οὐ σχήσεις ΠΘΙΒΚ6, οὐ μάρφεις Νθοῖς 
8406 ὥς σ᾽ Ἡδιθηη 849 σαὶ Βοίπθ οὖ ϑθι α]6ὺ 849 54. σαῖς», 

τύχαις. . ἐσωφρόνηκας Ἠθοῦη (σεσωφρόνηκας γ6] ἐσωφρόνησας τηθσαϊῦ 
Νϑαοῖ), σῇ τύχῃ... ἐσωφρόνησας ῬϑΙου, σαῖς τύχαις .. ἐς σῶφρον ἥκεις 
᾿ς αα. Βομτηϊαῦ, σῇ τύχῃ... ἐς σῶφρον ἧκες Ο. ΒυβοΠ6, σ᾽ αἱ τύχαι... 

σώφρον᾽ ἐποίησας ΒΙαγ 68 : 
860 σεσωφρονήκασ᾽ ϑοϊάϊ]ον, σώφρονά γ᾽ ἔϑηκαν Οονεοῦ, σώφρονα 

τεϑείκασ᾽ ν6] ἐς σῶφρον ἤχασ᾽ Ναυοῖ, (σεσωφρονίκασ᾽ ΗδηπΘΙμ 6161), 
ὀφρὺν καϑείκασ᾽ ΜΟΚΊΙΟΥ 861 ἐκφέρετε ΤΎΓΙΓΙΘΙ]] 8δὅ κἂν μὴ τἄμ᾽ 
ἄρ᾽ ἦ πρόϑυμ᾽ ἅλις Ἠουπογᾶοη, κἂν ἦ τἀμὰ μὴ πρόϑυμα σοι 1. Ἠεϊ- 
Ἰαμὰ [ πρόϑυμ᾽ ἔχῃ Ἡρδιτηδππ 8δὅ 54. καί μ᾽, ἢν τἀμά σοι πρόϑυμ᾽ 
ἀπῇ, ὦϑει βίᾳ σῶς εἰ Ἠατίαπρ' 8606 ὡς εἴπερ ἐστὶ Μοξίας ἐναίσιος 
ΟΘΡΘΙ δὴ [ γήϑει βιαίως Ο. αοναια | ὁ ϑεῖ᾽ ἀείσας εἰ γὰρ γε] ὃ 
ϑεσπιῳδὸς εἰ γὰρ Μ. ϑβομτηϊα! | εὐχὰς βιαίας οΟἸϊπα. ΘΟΠΙΟΙΘΌδτη, ὁσίαις μὲ 
φήμαις .. ΠοΙ]α πᾶ, ὥϑει μ᾽ ἀνεῖσαν ἨΟΙΖΠΘΥ 

801 τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐάσω Οεδπίον, ἀλλὰ τάδ᾽ ἐάσω ΒΆΥΠΘΒ πέλεκυν οὐ 
μεμνήσομαι, ΘΟΆΤΙΘῸΥ 8606 τὰς ᾿χαιῶν ΒυτχρθΒ 868 οἱ δὴ μίαν 
ΠοΡτθΘ | οἱ διὰ μίαν Κύπριν τε καὶ μίαν πόλιν Ἠογηδπη Κύπριν] 
πόριν 1,οηἰπρ | καὶ μίαν Κύπριν Βυχυρα8 8609 ϑηρῶντες ᾿ Ἑλένην] 
ϑηρῶντες ᾿Βλένης Μυβρταγθ, ἔρῳ μανέντες ΒυγρΘ85 

518 ἀοΙοῦ συγ! .875 ἀπεστερημένοι, ΘΘΙΑΊΟΥ 
580 οχ ἀποριβ γουβῖρθαβ οοηῆεθαμη ο8θ86 (χῆραί τ᾽ ἔϑνησκον αἱ 

ΟΝ, νυ... δ. 

ΡΨ υν ςΝ 

«« “« 

δ.» 
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Ἰγυναῖκες ἄϑλιαι παίδων δ᾽ ἄπαιδες οἱ γέροντες ἐν δόμοις) ραΐαῦ Η. τοι] 
οἵ τ᾽ ἄπαιδες Βυιτρθθ. 882 αὐτοῖς εὐμενὴς χωρήσεται (οὖ δηΐθα τάφουςῚ 
Ἐς απ. ϑομιηϊαύ, ἐχχεεῖ χτερίσματα ΒΙαγάθ5 [| σῶμα γῇ Βατρθθ, χεῦμα 
(εἶν. ὅόορῃ. Ο. Ο. 471) γῇ νϑὶ γῇ χοὰς οἸϊτα σοπίοίθθαμη  ροβϑὺ 882 8]1- 
αα1ἃ ἄθθϑβθ οἱΐτη ραὐαθδτη 888 εἰ τοῦδ᾽ Ἡθϑηιηδπη, εἴτ᾽ οὖν ΘΟ 5, 

ἡποίου δ᾽ Καγβον [ ἦ τοῦτ᾽ ἐπαίνου του Μιβρταᾶνθ, ἦ τοῦδέ- γ᾽ αἴνου τὸ 
Τβϑι α]οὺ 884 5α. ροβὺ 804. οοἸ]οοαῦ ὟΥ͂ 611, ἀβ]ϑῦ Ἡθι μη οΥσοΥ 
88 ὑμνήσαι ΒΙον 685 887 γῆς πατρίδος ὁαέδ ρα ξὰν ΒαγρΘ5 888 
᾿Ῥ»εκροὶ πρὸς ῬΆ]ΘΥ 

894 λύπρ᾽] ἴοτὺ. λύγρ᾽ 8917 χρηστὸς ὧν ἂν ἔλαϑεν ἄν ἘΠΥΏΒ]ΘΥ | 
ἐλάνϑαν᾽ ἄν ϑομδοῖου 899 σιγώμενόν τι κῆδος Βυγροβ | εἶχ᾽ ἂν ἐν 

᾿ΒοΒδθέοσ, εἶχεν ἂν ἘΠΤΉΒ]οΥ | ἔσχεν ΗθΥνοιάθη 

400--402 ροϑὺ 8597 ρομῖϊῦ ΒυτρΘΒ 401 πόλει) πέλει Νεθοῖς 
"408 56. οἰκτείρειν ἄγαν σὲ τἀμὰ Βυγρθδ 408 φρενός ΒυγροΒ 409 
οὐΐδτη οὐκ ἄν γ᾽ Τιοπίϊηρ, οὐκ οἶδ᾽ Ο. αοἴδα, οὐ κἂν γ6] οὐ μὴν 
ΓΟ ΝὍθοκ 
᾿ 414 ἐξαιρέτου ῬΆΙΘΥ 41ὅ πένης νοῦν Βυγρθδ 410 ἠτησά- 
μην ΝΕ 

428 μολόντες ἐνθάδε Ἡθυνογάθη | γϑύϑυτη βαρρθούθπμη παροὺ Ῥυΐησ 
᾿ς 434 ἢ δεννὸς Μαβρτανθ 426 ἕν] ὃν ΒυΥρΡΘΒ, 4] γουβαμη ροϑὺ 426 
᾿ἐγαπβροηῖθ  μίσημα Ναποκ 429 564. γϑῦθῶ εἰς... ϑανεῖσϑιαι ἀο]οῦ 
ΚΙ ΚΘΗΡΘΥρ' 

481 οὐκ οἶδ᾽ αὐτὸν οἷά νιν μένει Ἠθογπογάθη [| πάϑη Νδποῖ, ααἱ 
489. 480 (οἸττὰ 482- 484) ΒΡΌΤΙΟΒ γν6] ποὺ βϑϊύθη Ἰθ0Ὸ Ἱποοιατιοᾶοϑ 
Ραϊαῦ 484 ἴξεται πλανώμενος Ἠδιηβοθῦῃ 485 οἶδ᾽ ἣ .. ᾧκισται 
σζόρον Μυβργᾶνγθ | οὗ δὴ ̓ ς στενὸν {8} οἰκεῖ καὶ πέτρας) ΒΙαγ 68 Ι οὗ 
δὴ} ἰδού οἸτὴ Νϑθοκ, οἶδ᾽ ἣ Μϑάν!σ, ὧν ἣ (ν81 οἷα), γϑυβίθυβ 482-- 84 
Ῥοβύ 448 οοἸ]οοαί 15, Εἰοἰ τά πο αι Ι πέτρας] τέρας Βτοάθδια, παρά ΤΎγΝΙὺ 
᾿ς 488. 48 Δεϊ]εὶ ἤἥινττα]] 486 ποιμνίων τ᾽ ἐπιστάτης διττὰ δουίτο! ὁ λϊην 
4817 μορφάστρια ἘΕΙ51κ6 488 ναυαγία Βοΐπθο 489 λωτοῦ τε ῥῶπες 
ὙΔΙΟἸκοπδου, λωτοῦ τε βρωτὺς Βανρθβ. ; 
᾿ 440 αἱ σαρκὶ φωνήεσσαν (υ6] οἴσουσιν ῬΥο ἤσουσιν) Μυβργᾶνθ, αἵ 
σαρξὶ φοινίαισιν Βοΐῃο, (αἱ σαρκὶ φωνὴν ἑφϑαὶ Ἠδτηύαπρὴ | φωνήσασαν 
Βαχβοβ Ι ὧν σάρκες αὐδήέσώνν ἤσουσιν βοήν Ἠοιπηβοθίῃ, ὧν σάρκα 
 φωνήεσσαν εὕσουσίν ποτε Νδθυ, αἵ. σάρξ ἄφωνος οὖσ᾽, ἀφήσουσίν 
πότε Βδομύ, αἵ σαρκὶ φωνὴν ϑέσηυν ἤσουσίν ποτε Ηδενθσᾶθη 442 
καταβὰς ἐς ΔῊ ὙΝ Ἠδιτηβοϑίῃ | ροϑῦ “Ἅιδην ἄπο Πριη!βθ! δ, (καὶ ζῶν ἐς 
ἄδην εἶσι νερτέρων πύλας | μόγις περάσας κἀκφυγὼν κτξἕ.) Ἰπύογοῖ 1588 
ΟΙπη ρυΐξαθεΐ ΚιτοΠΠοΟΙ 448 ἔοτύ. ἐς δόμους δὴ 445 τάχιστά γ᾽᾽ 
Διδῃ Τιου προ [ γαμούμεϑα ῬοΥϑοπ 448 γυμνὸν Προ 449 ταφῆς 
ΟΜύυβρτγανθ 
β 4562 ἐκλέλοιπα δ᾽ δρτὰς Νϑδποῖς 4δῦ τῶν στρατηγῶν ΒυγρθΒ 
450 οὐχέτι φϑάνοις ἂν οὖρον Ηδτίπηρ 451 ᾿Ερινύων ΒΌΤΡΘΒ 458 
᾿χαῖρέ μοι, (μῆτερ, δακρύσῃς μηδέν) ὦ φίλη πατρίς Βοίῃθ 
᾿ς 4060 οὐ μαχρὰν] μακαρίαν ΒυτροΒ, οὐ μακρὸν Τ,. 5786] 408 εἰς 

᾿οὖδον (δπίον, εἰς οὖδας, ΜαΒβργανΘ, εἰς ἄλην οἸίτη ΘΘΙα]οΥ, εἰς γαῖαν 
ΟΒαΒοΠΘ 4064 ἦ Μυβρτᾶνθ 406 οὔτοι φίλα τά μοι φίλ᾽ 64. Βυηυ- 
Ρδομίθην, οὔτοι τὰ φίλα μοι φίλ᾽ Ἠδηιίδηπ, οὔτοι φίλα τὰ πρὶν φίλ᾽ 
6] ὡς νῦν φίλα τὰ μὴ φίλ᾽ Ἐδομὺ 408 ἀο]οῦ ῬαΙοΥ 
᾿ 410 σχῆμα τὸ Ηθυνογάθῃ 411 ἣν τοὐπίσημον δυστυχῆ ΚάΥΒοΥ | 
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τις ἡμῶν] βροτῶν τις Ἠατύπηρ, τις, ἦ ̓γώ Ἐ, αα. βομτηίας 1 λάχῃ Νάθοῦ 
412 αὐξῆσαι δέον Βυτροδθ, ἐξαυδᾶν φίλον 1΄. ἀυ. βομιηαί, ἠπῦσαι (νοὶ 
ἀριϑμῆσαι) φίλον ΒΙαγᾶθθι 418 ἐμβαλεῖ Ἐ᾿, ὅτ. Βομιηαῦ 4714 ναὶ μὴν 
τύραννος  οϊοτα5 | (τυράννου ᾽γημάμην ΠφΙΒΚ6) ργοϑῦ 4714 νουβύτη ᾿πίρυ- 
οἰ 1556. οἱτα ραϊεραὺ Κιγοῃοῦ 4706 ἄλλος] ἁπλῶς Μυβρτανθ | ὑπέρταϑ᾽ 
οἵα δὴ Ἠοϊπηβορίῃ | ροϑὺ 410 Ἰδουπδιη ᾿παϊοαῦ ΚΙγΟΒΒοΙ͂ 477 οὺς Τρῳὰς 
Η. δύθρμαπαβ [ κοὐ τοιάδ᾽ οὔϑ'᾽.. οὔτε Τ᾽ΟυγηῖοΥ, οἵ᾽ οὐκ ἂν (γ6] οἵους 
ἂν γν6] οὐ τοιάδ᾽) οὔϑ'᾽᾽.. οὔτε (γ6] ἴῃ ν. Ῥγοχίτηο γυνὴ τοιούσδε κομ- 
πάσειδν ἂν τεκεῖν) ΒΙαγ 68 418 τοιάδε τεκοῦσα κομπάσειεν ἂν γυνή 
Νδποῖς, γυνὴ τοίους τεκοῦσα (γ6] τεκεῖν τοιούσδε) κομπάσειεν ἂν Ἐ᾿. ἀα. 
Θομχιηαῦ [ τεκοῦσ᾽ ἂν κομπάσειεν οἵ ἐγώ Ἐδομύ | (κομπάσει᾽ οἵ ἄν ποτε 
ομπθι θη) [ποτε] (τοίους Μααν]ρὴ) ' 

480 οἴη ἀρΙοραῦ Ναῦοῖκ 488 αὐτῇ 1ιοηὐην 48δ ἐξαιρέτων 
Βούμῃθ 486 Ἕλλησι ὙΥΙδτηον, ἄλλως σφε (γ61] ἐχϑροῖσι) Ἐ'. ὅπ. 
ΘοΒτηΙαὺ 

490 δούλη ᾽γενὴς Βυγρθδ [| γραῦς εἰς ξένην ἀφίξομαι Ἠρδητηδηπ 
491 ἔχειν] ποτέ ϑοβθῃῖκὶ, πάρος ῬΙ]ΠΖ 498 διὰ γάμω μιᾶς δύο Ὠ1η- 
ἀονῖ, δι’ ἄγαμον γάμον μιᾶς Ε΄. ὅτι. Βομτιηϊαΐ | ἕνα] ἄρα Νῶποκ 

501 ἔοτ. οἴαισι λύσεις ] ἔλυσας παρϑένευμα συμφοραῖς Νάσοκ δ02 
σὺ δ᾽ ΒΙαγάο5 [ τάλαιν᾽ ὅπου ΝΥ δτηον 608 οὔτ᾽ ἔμ᾽ Βοίμθο | ϑηλειῶν 
Ἠδιτηᾶπη 04 πολλῶν γενομένων) ἑκατογκάρανος γε] παίδων ἀρίστων 
ΜΟΚΙΥ δοῦ ὕπο] ἄπο ΒΙαγάοθθ. δὅ07 ἄβατα πρὸς κραταίπεδα Μυβργδγθ, 
δειράδ᾽ (γ6] χοιράδ᾽) ἐς κραταίλεων ὁΟΠΙΟΙΘΌδπ [ χαμαιριφῆ οἸτη Ναθοῖς 

508 ἢ ̓ ς πέτρινα κρήδεμν᾽ Βυσροθ ὅ09 δακρύοις] ὀκρίσι ΜιβρΎδνυθ, 
ὀκρίδι Βατρθβ, ἄκραις ν6] πέτροις Ηδγύαηρ' (τη8]]6 τὴ πέτραις), κατάκρας 
τὶ σα. Βομυαύ, κάρα Ἠδινογάθῃ, δέμας (ο]. ΗῚΡΡ. 214) ΟἸΤτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΤΗ 

ὅ10 εὐτυχῶν πρὶν Ἐ᾿. αα. δομιηϊαύ, εὐτυχὴς πρὶν Νῶθοκ 512 
Μοῦσ᾽, ἄγ᾽ αἰνῶν ν6] Μοῦσ᾽ αἰλίνων Βυτρθδ | καινῶν λυμῶν Μυβρτδνθ 

ὅ18 ἴει σὺν δακρύοις Βυγροθ, σον σὺν δακρύοις ϑ'61416:, ἄσον ἐνὶ 
δακρύοις Βοίμθ, ἐν δακρύοις σον ἀαθι δηΐον ΠΙπάοτέ, ἄρξον σὺν δα-᾿ 
Ἀρύοις ΥΠΑΙηονΙῦΣ, ἐν δακρύοις ἄδειν Ὑ. Ἠθϑά]δτη ὅ16 (τι ἀχήσω 
ΒΙωγ 68) ὥὄδ1Τ ὡς ὑπὸ ποινᾶς ΗοΥγνοΥάθῃ ὅ18 τάλαινα] τλάμων 
Ηδυΐαπρ 619 ὁπότ᾽ ἔλειπον, Ῥοβύθω εὖτ᾽ ἔλειπον Ἠθτᾶηη 619 86. 
οὐρανίῳ πρέποντα γν6] βρέμοντ᾽ οὐράνια Βοίμθ " 

ὅ22 ἂν δ᾽ Ἠδηϊυηρ ὕ28 ἀπὸ σταϑεὶς 'πέτρας Ηογτηδηῃ [| πετρᾶν 

Παρουὺ δῶ ἀγάγετε οἸτη Νειοκ | ξόανον] ξύλον ῬΑ. δ29 
ἁδοναῖς κεχαρμένοι ΥΠδΙηον | δ᾽ ἀποίνοις (γ61] δὲ δώροις) Ηρῖ- 
γγΘΥάθη ὅ29 5αᾳ. δ᾽ ἀολλεῖς (ν6] δ᾽ ἐν ὅπλοις) δόλιον εἶδον Εἰ. ὅπ. 
ϑομτηϊαύ 

ὅ80 δολίαν Μυβρτανο, μόριον ν6] μόριμον ἩΘΙΏΒΟΒ ὅ82 συνωρ- 
μάϑη Βυγρθβ ὅ88 ὁ πεύκᾳ Ἠθηδηη | πευκᾶν οὐρειᾶν Μαϊίῃϊδθ, 
πεύκαν οὐρείαν ὍΟΡΓΘΘ, πεύκας οὐρεΐας ΗθίπΒοΒ | εἶν Ῥδ]οΥ | οὐρανίᾳ 
Ἠαυύαμηρ,, οὐρείῳ ΟἸττη ΘΟὨΪ]ΟΙ Θ δὶ ὅ84 ξεστῷ ΒΙαγάθ5 | λόχον] δόλον 
Ῥα]οΥ ὅϑῦ ἃν ΖΙαρδανίδας 61] (ΒοΒο τη χαὶ ὃ Πρίαμος ἐξῆλϑε 
τὴν βλάβην ϑεασόμενος δἃ ΖΙαρδανίδας Ῥθυθίπογθ βαβριοαῦιβ θοῦ Κίγοι- 
ΠΟΙ͂) [ ἄταν] ἄναξ ΝΥ Θβθοθο 80 δοῦναι Ηρουνογᾶθη ὅ865α4. ϑεᾶς.. 
ἀμβροτόπωλον Βυτρθδ ] ἀμβροτόπωλον οἰϊδτη ὙΥ̓Δρ]ου | νοὶ ϑεᾶς ν6] ἄξυγι. 
ἀμβροτοπώλῳ ῬΑΙΘΥ, (ἄζυγι κἀμβροτοπώλῳ Ἠρυποτάθπ), οἷν. ΤοΌροῖς 
ΒΥ Ιοἢ. Ὁ. 601 ὕ88 χλυστοῦ Μυδβρτανο [ ἀμφιβολαῖσι, Βούπο | ἀμφι- 
βόλοισιν ἐν λίνοισι ναὸς ὡς, ροδύθα ἀμφιβόλοις λίνοισιν ἅτε νεὼς Ηθ1- 
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ΤΠ ὅ89 σκάφος ἐξοχεῖλαν νόμο ὧν ὅ89 5α. εἰς ἔδρανά τε λάιν᾽ 
ἔς τε δάπεδα φόνια Ἠδθτηιηδηη 

ὅ40 εὐλάϊγγα Μυβρτανθ 1 ,,1π 1ὐΐουῖβ φόνια πατρίδι ἀπατα βαθοδὺ 
᾿δαϊθούϊναμη οοπιροδίθαιη δ δάπεδα ἀρίστας Μαάνίρ" | πραπίδι ΟἸ] ΠῚ 
ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΙ ὅ42 ἐνὶ οἰἴτη Νδιοκ | ἐπεὶ δὲ δείπνων χαρὰ Βυγρθδ| 
όνῳ] πότῳ ἘΘΙΒΚΘ ὕ44 τε] δὲ ΒΙαγάᾶθα ὅδά48 5α6. παμφαὴς σελάνα 

ἱπυρὸς μέλαιναν αἴγλαν ἔδωκεν ὕπνῳ ΥΥΠαμονΣ 649 αἰγλαν] αὐγὰν 
᾿ΒΙαγάο8 

δδ0 ἔδωκεν ὕπνου βαρ )θιηθαξαια. 6586. ΟὙΔΙΏΤηΘΙ1ΟΙ Ἰϑοῦηϑηη 6χΧ- 
ὙΡΙΘμ 5 ρυξαθαὺ Ὀιπάουῇ | ἔδωκεν παρ᾽ ὕπνῳ ΔΑἸαϊπδ, ἀνέδωκεν (οὐ ὅ80 
᾿ δολίαν) ν8] ἀνεδίδου παρ᾽ ὄρφνᾳ Μύυβρτανο, ἔδωκεν ποῦ οἴνῳ ϑομδοίον 
οὐ Βυξαγαύ, ἔδωκεν (οΟἸ1τὰ ἐδίωκεν) παρ᾽ ὕμνῳ Βοίμεα, ἐδίωκεν παρ᾽ οἴνῳ 
ι(οὺ ὅ80 δολίαν) οἹήτπι Ἠθυτηθηπ, ἀναδέδωκεν ὕπνῳ Ἠδηίαπρ,, πυρὸς 
᾿ ἔδωκεν (γ6] ἀντιδέδωκεν) ὕπνῳ ΤγγΓ611, ἔπορε τοῖς ἐν ὕπνῳ Μδερυῖτο, 
περιέδωκεν γ6] ἱὲν ἔδωκεν ὕπνῳ Ἠδίπβοἢ | παρ᾽ ἴπνῳ Ποίδκθ | ὕπνου 
ἼΒΟΒΘΗΚῚ δδ06 κατέσχε ὙΠ ΔτηονῦΣ ὅδ8 πέπλοις ἴῃ ΒΑΥΠπΘϑδηδ ΡΒ ΘΠ81 
ἱ ὅ68 τε] δὲ ΒΙαγαθ5 

ὅτ0 παρ᾽ ἀπειρέσια κλάων (γ76] παρὰ δ᾽ ἁπτόμενος μαστῶν) ΗΘΙΏΒΟΙ, 
πὰς δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἀλαστῶν Ἴγιγ6}1 | εἰρεσίᾳ ταρσῶν “8005, εἰρεσίαις 
ἀστῶν Ῥύδθ] θυ ὕ72 ἁπήνας ὥΘΙΑ]ΘΥ ὅ18 παιᾶνά μοι ΤΠ) ΟΌΤΘΘ 

' ὅ81, ὅ88, ὅ84, δὅ88ὅ πούδτη Απατγοϊηϑοῆῃδθ, ὅ86 πού Απαγοτηϑοῆδ8 
οὐ ΗἩβουῦδθ ἀθὶοὺ Βούμθ ὅ81 ὦ τέκεα Βυγρθθ. ὅδ88 Τροίας 1,. ὅγ06] 
᾿ς ὅδ8δά ἐμῶν] εὐνῶν Μύυθργᾶὰνσθ ὄϑδῦ κακῶν] γάμων Βυγρθθ ὄδθ καὶ 
"1... Βατρθϑ 

ὅ91 σύ τοι, δεῖμ᾽ Μυβρστᾶνθ, σύ τοι, λῦμ᾽ ϑοΙά]ον, σύϑ'᾽, ὦ λῦμ᾽ 
ἸΒοΐμὸ Ι λῦμ᾽ ἀχέων οἷα Ναῦοῖ [ απο ν. Απαγουηβοῆδθ οοπὐϊπαϑί, 
592 5α. Ηδθοῦρδθ, ὅθ4 Απβγοιήθομδθ ἐγ] ρθαθηβ, ΗΘΙΤΔ ΠΗ ὅ92 τεκὼν 
φῶς ποτ᾽ ἀμὸν ὟΥ 61] | δήποϑ᾽ ἁμῶν, ὕ91---ὅ94 δοῦρα ὑὐρΈθη8, 
βίαιοι. δή ποτ᾽ ἀμῶν Ἠδιτηδηπ [ ἁμῶν] ἄκρων Ο. ΒαΒοῆθΘ 8698 Πρίαμε) 
ΓἜχτορ Ββίβικ, Πριάμῳ Μύβρταγθ, ἀθ]οὺ Βοίπθ ὄϑθά κοίμισον ΒΙαγ 65 

ς 9685. ΕΚ. οἵδε... 4Ν. ἐπὶ οὖ 601 5ᾳ. 4Ν. ὦ πατρὶς.. ἘΚ. καὶ ἐγὼ 
Ἠδιταδπη ὄὅϑθὅ πόνοι ΥΔΚΕΠοΙ, ποϑ᾽ οἱ Βοίμβ8 | τάδε σχέτλια ΒΕΙΠ6Β, 
σχέτλι᾽ αὖ τάδε Μύβρτανα, σχέτλιαι τάδε ΝΥ ΔΚΘΗ61α, σχετλία τάδε Βυγρα8, 
-σχετλιαστὰ δὲ ὙΥ. Ἠφφά]δτα ὅ91 ὅτε] ὅτι Βοίῃθ ὅ99 σώματα δ᾽ 
αἱματόεντα ϑεᾷ παρὰ Παλλάδι Ἠρηταδπῃ 

600 γυψὲὶ φαγεῖν Ε΄. αι. Βομτηϊάῦ  ξυγὰ δ᾽ ἤνεσε ΦΔ 0005, ξύγ᾽ 
ἀνείλκυσε γν6] ζυγὰ δ᾽ εἵλκυσε ἩθΙΠΒ0ἢ 601 κατατυφομέναν Νδθοῖκ 
602 νῦν πέδον (ν6] τέγος γ6] γ᾽ ἔδος) Παῖβῖκθ [ καπνὸν δόμου “8 6008 
(δόμου Μυβρτανθ), κἀγὼ δόμου ν6] κλαίω δόμον ϑ'61416ν, κατ᾽ ἐμὸν δόμον 
ατίυμρ Ι γοῦθδ ἐμὸν. . ἐλοχεύϑην 5υβροοίω παροὺ Νϑαοις 602 566. 
νῦν... ὁρᾷς, ἀτυχὴς δόμος ἔνϑ'. . ἔρημ᾽, ἄπολίς νυν ἔγωγ᾽ ἀπολείπομαι 
ἥμῶν. οἷος ἰάλεμος, ὦ τέκνα ἀὐόκεϑθοι οἷά τε πένϑη δάκρυά τ΄... κατα- 
“λείβεται οἰκτρὰ κατ᾽ ὄσσων ἨθίπΒΟἢ 6008 ἔρημ᾽ ἄπολις ν6}] ἔρημος γᾶ 
Βαυτϊρθβ, ἐρημόπολις ϑοί 16 Υ 1 (ὧν μάτηρ ΑἸάϊπ | μάτηρ ἀπολείπομαι 
δνίυπρ 604 οἷος ἰάλεμος (οἷος ὀδυρμός 8᾽ 5 Ηατίαπρ' 604 5αα. 
ἜΚ Ἐ οἷος ἰάλεμος οἷά τε πένϑη δάκρυά τ᾽. . καταλείβεται οὐκ ἀδα- 
κρύτοις. . ἀλγέων ϑοΙα]ΟΥ, Ὁ Ἐκ κ οἷος ἰάλεμος οἷά τε πένϑη | δάκρυά 
τ΄... καταλείβεται ἀμεν θην δώμασιν, οὐδ᾽ ὁ ϑανὼν ἀδάκρυτ᾽ ἐπιλάϑεται 

ἀλγέων Ἠθυτηδηη θ06 δάκρυα δ᾽ (εὖ ἀηίθῶ οἷα δὲ) ΒΙαγάθ8 | κατα- 
μείβεται ΘΟΔΠροΥ | καταλείβεται οὐκ ἀδακχρύτοις ϑ614]οΥ, καταλείβεται 

ὲ 
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αἰνοδάκουτα οΟἸΐτη ΗΘΥΙΗΔΉΏ 600 δόμοις] πόνοις Ἐ'. τι. Βομτηϊαν 
606 5ᾳ. νοῖῦρωῶ λάϑεται ἀλγέων ἀδάκρυτος ἀο]οῦ Νάποϊκ 6009 2ύ 

στένει ἩοΥΟΥθῃ Ϊ 

610 ᾿“ργείους ὈΙημάοΥ | ̓ Ζργείων κόρους Ναῦοῖ δορὸς ΜΕΚΙΟΥ 
618 δοκοῦν ΝΩΌΘΥ } 

620 ἔστ᾽ ἔτι Νάυοκ 028 εὐψύχῳ Ἠθγτηδπη, ἔμψυχον Εδαρί 69 
κἀπεχλαυσάμην Νδαοῖς, κάτ᾽ ἐκοψάμην Ἠθυνογάθη , 

038 δ᾽ ἔτ᾽ εἰσὴν ΝΑΡΘΥ 034 οὐ τεκοῦσα Μυβρτανθ, ὧδ᾽ ἑχοῦσα 
1], ἐξ ἐμοῦ δὲ ϑομρθηκὶ | ὦ τεχνοῦσσα καλλίστων γόνων ἨδΙΙΠΔΠΗ, 
εὐτεκνοῦσα κάλλιστον, λόγων ϑ6Ι14]6ν | κάλλιστον γόνον ΚἸΥΟΠΒΟΙ͂Σ χάμα 
γόνον ΜοΙΠοΥ | λόγον] λόχον ΝΥ ἸύΖϑδομοὶ, λόγῳ Η. τοι 08 ὅς σοι. 
ἐμβαλεῖ ΒΟΒΘΗΚΙ | τέρψιν] ἔντρεψιν ΠΘΙΒΙκθ, σκέψιν ΚΑΥΒΘΟΥ 6317 ἀο]οί 
Η. τοι δῖ θ88 νϑύβιπὶ (ὁ δυστυχὴς μέν ἐστιν εὐτυχὴς ϑανών᾽ 
ΘΧοΙ 1556 ραύαῦ ΒΌΤΡΘΒ 038 ἀλγεῖ γὰρ οὐδὲν Ὁ ἘΠ Ἢ οὐδὲν τῶν 
καλῶν ἠσϑημένος ϑΘΙά]οΥ | οὐδεὶς τῶν καλῶν μὴ ἠσϑημένος ϑεΠΘΗΩ͂, 
οὐδεὶς τῶν κακῶν ἀπαλλαγεὶς γ6] οὐδὲν τῶν κακῶν ἀνὴρ λυϑείς ΒΙαγά6Β, 
οὐδὲν οὐ κακῶν Ἡ. ὕτοῃ [ ἡσσημένος Ἠριτηᾶπη, μὴ ἠσϑημένος ΒΘΟΚ, 
μεϑειμένος Καγδοι, ὁ τεϑνεώς Ἐ᾿, πὰ. δομιηϊαῦ, εἰϑισμένον ἨοΟΙΖποΥ, δ΄ 
ἔσβη μένος Α. Ο. ΡΘδΙΒΟΠ | 

640 ἀσᾶταν Μαβρτανθ, ἀλᾶται ᾽κ Ἠδυΐαπρ, ἀλύει ΘΟ θη ΚΙ 641 
ὥς ποτ᾽ Τ,οηὐπηρ' 042 ἴογί. πέπραγε κοὐδὲν 648 58. τῆς τ΄. 
λαχοῦσα, πλεῖον ῬΘοΥΚαρ 6044 βαλοῦσα, πλεῖστον Ἠατίαπρ, θ41---Ο72 
ΟἸτα ἀροραὺ ΤΎγυ61]} 0417 πρῶτον μέν --- ἔνδον κἂν Ἐδομύ, πρῶ 
μὲν αἰεί --- κὰν ΗοΙΖΗΘΓΙ 649 ἤ τις] εἴ τις ΒΙαγ 68 

060 πόϑον παρεῖσ᾽ ΟἸτ]δύ. κδδη ὕὅάἪ 661 εἴσω δὲ Βυαγρθα. 68 
ἐξήσκουν (Θἰῖο Ἡ. ἰθρηδηιθ) ἐμέ Βατρο5 θὕ4ά τε] δὲ ΒΙαγάθ5. 
θδδ ἅτε μ᾽ ἐχρῆν Βτύμποῖ,, οἷς μ᾽ ἐχρῆν ὁχ Ομγϊδύ. ραΐ. δ61 ἤδειν δ᾽ οἷς 
μ᾽ ἐχρῆν νικᾶν κόρας ΤιΘηθπρ 686 τε] δὲ ΒΙαγάοβ [ ὧν μ᾽ ΒΑΤΠ68 

660 δόμοις] πατρός 1ιΘῃη Πρ’ 661--612 ἀο]οὺ Πιπαογῇ (66ὅ---Θ72 

Οπμα Ἠδτυαηρ), 6069---Ο72 οἷον ϑομθηκὶ. 6601 κὴν (κἂν) ΒΙαγᾶθβ. 
6004 στυγοῦσ᾽] στέργουσ᾽ ΒυρΡΘΒ θθ0ὅ 5αᾳ. οΟἸττη ἀ6]Θ Όδτη θ0Υ 54. 
ἀθ]οὺ Νδθοκ 0608 κοινοῖσι Βοίμθ ἶ ἝἜ 

612 ξυνέσει)] γνώμῃ Ηογπθτάθη | τῇ ᾿φέσει Βυτρεβ 6718 86. εἶχον 
ἐξαρκοῦντα μοι πόσιν γένει ΚΚΑΥΒΘΙ 014 ἀο]οὺ Ῥϑίθυ 019 ἡγεῖ 
κακῶν ΕἾχ, ἔχειν δοκεῖς ΚΙΤΟΒΠΟΗ 679 5α. ἐλάσσω τῶν κακῶν ἔχειν 
δοκεῖ... ὄλεϑρος: Ῥαϊθν, ἔλασσον... ἔχει... ὄλεϑρος Ο. ΒΌΒΟΠΘ 

084 εἰς ἄκρον 98260}5, εἰς κύντατ᾽ ΒυγρΘΕ | ἥκω ΟἸΙΤη ΘΟΠΙΟΙΘ θα. 
086 βα. ἀοΙοὺ Ῥιθνοϑῦ 688 γὰρ] ἄρ᾽ ἯΠ ΞΕ μέτριος ὧν χειμὼν τύχῃ 
Ηατγίαπηρ; 089 σωϑῆναι ᾽κ ΒΙαγάθβ 

6092 ἐνδόντες φορᾷ 6χ ΟΠ τῖδῦ. ρῬαύ. 628 Τιϑηὐπρ', 56α ον. ὙΠ! 
ΡΆ11Ο]. ΧΧῚ Ρ. ὅ39 5α. οὐ ΧΧΥ͂ τ. 241 694 πόλλ᾽ ἰδοῦσα ϑομοηκ] 
6094 5.. πόλλ᾽ ὁρῶσα (δείν᾽ ὁρῶσα ΟἸτΙδύ. ρΡαύ. 680)... παρεῖσ᾽ ἔχω Ἠαΐ- 
ππηρ (παρεῖσ᾽ ἕξω ΘΙΒΚΘ, παρεῖσ᾽ ἔχω ΒΌΓΡΘΒ) 690 νικᾷ μ᾽, ὁρᾷς, 
γὰρ οὗκ ϑεῶν δεινὸς κλύδων οχ ΟΠ τύ. ραύ. 032 νικᾷ γὰρ ὡς οὐκ ἐκ 
ἡεοῦ δεινὸς κλύδων ΒυτρΘΚ 098 δάκρυσιν ἀνστήσεις ΒυτΡΘΒ ῇ 

102 παιδὸς] πατρὸς ἩοΥΙΔΠη 108 μεγίστην ὠφέλησιν, εἴ ποτὲ 
Α, Ο Ῥραύβοῃ | ἵν᾽ οἵ ποτε ΑἸάϊμπω, ἄν, εἴ ποτβ Παγίυμρ',, ἣν ἄν ποτε 
οΟἸἴτπη Ναποῖς, εἴ νίν ποτὲ (οὐ 104 ἐκ σοῦ... ὕστερον πάλιν) ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂Σ 
108 βη6α. Τροίας μέγιστον ὠφέλημ᾽ ὃς ἦν ποτε, ἐξ οὗ . . ᾽Ιλίου πόλιν 
κατοικίσειαν καὶ πάλιν γένοιτ᾽ ἔτι, ν6}] ἐξ οὗ .. ὕστερον πάλιν κατοικίσειαν 

Ν 
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"αὖϑις ᾿Ιλίου πόλιν Ἡθϑιτηδηη | ἴν᾽ αὖ ποτὲ κατοικίσειε, γν. 104 ἀο]οίο, 
Τδομδα 104 54. ὕστερον πόλιν... καὶ γένοιτ᾽ ἔτ᾽ ἜΑ Βυγρθβ | ροϑὺ 
παῖδες ΟΟΙΏΡΙ Τα, ΘΧΟΙαΪΒ86, κατοικίσειε ΒΟΙΊΌΘΠΒ, ΟΙπη ΒαβΡΙο ἔτι 
ΚΙΤΟΒΠοΗ͂, ἐκ σοῦ γενομένου παιδὸς ὕστερον πάλιν κατοικίσειε ΚΆΥΒΘΥ 
αὐσατηαθ γϑύϑαση ἀ]οὺ Ναθος τ0ῦ κεὐτυχεῖς γένοιντ᾽ ἔτι ν6] κεὐτυχῆ 
(ἤκωε ἔτι ἘΠ. απ. Βομιαϊαὺ 10] τί δ᾽ αὖ Βομποιθσ!ῃ 7108 αἀδσ]οὺ 

ΓΘΒΘΙΘΥ 
᾿ 

): 110 γάρ σοι φέρω Ηρυνοτάθῃ 711 τὲ λήματα Ἠδηύαηρ' 110 
λιπεῖν] μένειν Νάυοκ 118 ἐπήνεσ᾽ αἰδῶ πόλλ᾽ ἄν, ἣν λέγῃς κακά 
᾿Βα,ρΡ6Β ] πλήν γ᾽ ΒΙαγάθβ ] καλά] τάχα Μύβρτανθ 

, 124 Ροϑὺ 12ὅ οοἸ]οοοῦ ΒυΓρΘΒ 120 ροϑὺ 186 οοἸ]]οοδύ, ἴπ ν. 187 
σιγῶσά τ᾽ ΒοΥθθη8, Βυχρθβ, ροϑὺ 128 ἰχδηβρομϊῦ, ἀλλ᾽ ἔα γενέσϑαι 
ΟΝ 6χ ΑἸα]η8) ΒΟΥ] ῦΘπη5, Εἰ. ὅπ. Βομταιαὺ | 4Ν. ἄλλοις γενέσϑω, 
'παῖ. ΤΑ. Βοίμε | ἄλλως (ν6] ἴσϑ᾽ ὡς) γενέσϑω ἘϊπιρΊ] πα, ἔογύ. ἀλλ᾽ οἶσϑ'᾽ 

ὃ δρᾶσον, ὉΪ581] ΠοΟ νϑῖβθα ἀθ]θῦο 1ῃ Ῥυοχίιηο ν. μήτ᾽ ἀντέχου νυν 5011- 
θεπάπθτη οϑὺ, οἷν. Μθὰ. 600 1275α. μηδ΄... μηδὲ ΒΙαγάθαλ᾿ 129 σκο- 
'πεὶν] στέργειν ΒΘ ΟΟΌΒ 

; 181 πολλοῖς τε πῶς Ε΄. απ. Βομτηϊαΐ | τ6] δὲ ΒΙαγάθθ 782 μάχας 
ὑμῶν (εὺ 188 σε χρή) Μύβρτανθ, (μαϑές 1. 6. ἀμαϑές γ᾽ ἐρεῖν 8 0005) 
'ροϑὺ πο γ. πΟμΠΆ]]ὼ Θχοϊ]5886. ρυΐοῦ ΒΙαγαΘΒ 188 οὔτ᾽ αἰσχρὸν 
εἰπεῖν οὔτ᾽ ἐπίφϑονόν σὲ χρή ΠΘΙΒΙτΘ | οὐδ᾽ ἐχϑρὸν οὐδὲν Ε΄. απ. ΞΟΒταΙαὺ 
᾿ 184 οὐδ᾽ εἰς ᾿ἀχαιοὺς.. ῥίπτειν σ᾽ ἀράς Ε΄. αυ. ϑομιηϊαὺ 180 
τύχοις ΡΊΘΓΒΟΣ 

148 ὃ τοῖσιν Μύθρτγασθ 140 ὦ λέκτρα τἀμά, δυστυχῆ ᾽στε κάρτ᾽ 
ἐμοί ν6] ὦ λέχτρα τάλανα δυστυχῆ τε κάρτ᾽ ἐμοί ἘΠ. 6α. Βομτηηϊαῦ | 
δυστυχῆ γε ΘΙΒΚΘ | δυστυχεῖς τέκους γάμοι ΒυτρθΒ, δυστυχῆ τὲ κἄϑλια 
61] δυστυχῆ τὸ καὶ λυγρά (γ6] πικρα) ἨρδΙμηβορίῃ, δυστυχεῖς τ᾽ ἐμοὶ 
γάμοι Ο. Βαβομθ, δυστυχῆ καὶ λυγρά μοι ΤῊ. Βαυίμο!α, δυστυχέστατ᾽ ὦ 
γάμοι ΒΙαγάα5, δυστυχῆ κόμποι τ᾽ ἐμοί ἩΟΙΖπΕΥ 746 ὡς ἦλϑον Ε΄. αα. 
Βομτηϊαὺ 141 οὐχ ὡς σφαγεῖον ΒΕγΠπ65, οὐχὶ σφάγιον ὡς ἸιΘηὐηρ' 
οὐχ ὡς σφαγεῖον Ζαναΐδαις τέξουσ᾽ ἐγώ ΤἸιοίδίτα (τέξουσά σε ἩΘΥΙΘΠΏ, 
τέξουσ᾽ ἐμοί 3.614167), οὐχ ὡς σφάγιον ἐχϑροῖσι δὴ τέξουσ᾽ ἐμοῖς Μεϊ1δθ, 
οὐ σφάγιον ὡς τέξουσα ΖΙαναΐδαις τέκνον ὨΟΌΤΘΘ, οὐχ ὥς σὲ σφάγιον 
'Ζαναΐδαις τέξουσα δή Ἠδτίαηρ | οὐ σφάγιον ἶνιν οἸΐτα ΚΙΤΟΠΒΟΗ͂, οὐ 
φάγια παῖδα Μ. ϑομτηϊαύ 141 54. ἀδ]οὺ Ῥδ]θυ 

᾿ 151 ὥς τις Βάγροβ : πτέρυγος. . ἐμῶν γε] πτέρυγας. . ἐμῶν οἸ τη 

ῬοΡτθο 152 5α. οὐκ εἶσιν Ἕκτωρ, σοὶ φέρων σωτηρίαν (οοῥουίε 46- 
16 15) ΒΕ, σα. ϑοβυηιαῦ 188 φέρειν Βοΐῃθ 78 λυγρὸν] κυφὸν Ηρι- 
οᾶθη τΤῦ6 σέϑεν] [οτύ. βίου Τῦϑ ὦ στόματος οἸῖτα οοπΙοίοίαπι 
Ιδιὰ κενῆς σ᾽ ἄρα (οὺ 19 σπαργάνοισι) ΚιτοΒΠοΙ, οἷν, ΟΠ νῖϑῦ. ραῦ. 
1884 56. 
᾿ 101 κοὔποτ᾽ ΒΙαγάθ85 162 54ᾳ. ἀο]οὺ ῬϑΙοΥῪ 1606 οὐκέτ᾽ εἶ 
ῬΑΙΘΥ, οὐκ ἄρ᾽ εἶ ΒΙαγᾷθδ 166 5α. Ζιός: πολλῶν] βροτῶν᾽ πικρῶν 
Βυτρθβ 101 ὠμῶν δὲ Ἐ', Θα. βομτηϊαῦ 
β 110 αὐδῶ οἹίτη Νδθοκ | αὐχῶ γ᾽ ἐκ Διὸς φῦναί σ᾽ Βυτρθβ | Ζηνὸς 
ἐχφῦνοί σ᾽ ἜΙΒΚΘ ! ! ἐκφῦναι ΑἸᾶΐϊπῶ ΤΤ71 ροβὺ 1017 οο]]οοοῦ, νούϑτ 770 
-ἀ6]οῖο, Νᾶθοκ τῇ αἴσχιστα κλεινὰ Βυτγρθ5 114 Ῥοββὶβ εἶ᾽ ἄγετε, 
5θἃ ἀλλ᾽ ἄγετε Ἰοπρθ ΤΉ ΘΙ 18. ΠΟΡΤΙΘΘ, ἄγ᾽ ἄγετε Βοίῃθ, ἀπάγετε ῬδΙΘΥ, 
ἄγε δῆτα οἴη Νϑθοῖκ | ἄγετε ποτε, δίπτετέ νιν, εἰ Ῥοτύαϑ ττῦ ἔκ 
του γὰρ Βαυγρθδ οὐ πέδον 
Ἐν ρ1 465, Ττοδᾶββ. ὄ 

Ι 
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181 μιᾶς] στυγνῆς ΒυγρεΒ 783 Δ Ἰηἰουροϊδύοσθ Πούστη αὐ ἱὑγαῦαν 
Ἰδοῦσηᾶθ (ἀπουατη γνθυβαῦτ) ΘΧρ]θπάδθ οαῦβα Π᾿πάογῖ 18ῦ πνεῦμα 
μεϑεῖναι}] ἴογτῦ. σῶμα καϑεῖναι, οἵ, 1011 186 αὐτόν᾽ τοιαῦτα (τοιαῦτα 
1ῃ. ΑἸ41π8) δὲ χρὴ θείῃ [ τοιάδ᾽ ἐχρῆν ΒΙαγάᾶθ5 188 καὶ ἀναιδείας 
τῆς ὃ᾽ ὑμετέρας ΠΘΙΒΚΘ | τῆς ἁμερίας ΟΔΤΩΡΟΥ [ ροβὺ 788. γϑύβυϊη οχτ 
οἰ ἀἶδβθ. μαΐαῦ (καὶ ἀναιδείας τῆς ὑμετέρας ἢ σωφροσύνης καὶ πρᾳείας), 
Απατοιηδοθδθ 782--- 789. {10 Ὲ6η5, ΗΘΥΤΉΘΉΗ. ] 

191 ἀο]οῦαῦ οἱτη Ἠδυθαπρ 194 στέρνων τὲ τυπάς Μαεγκὶαπᾶ, 
στέρνων τε τύπους δ΄ οΙΥ8)}} 

804 ἔβας ὦ, τοξοφόρῳ, αἸΐεγο ἔβας ἀε]οίο, Μυβρτανθ, ἔβας τῷ 
τοξοφόρῳ Βυγρ68 806 ἅμ᾽] ποτ᾽ Ἡπάο 801 τὸ πάρονϑ᾽ ὅτ᾽ ἔβας 

᾽ Ὧ 9 ἀπ᾿ οἴκων ἘΠΤΊΒΙΘΥ (ἀπ᾿ άργους ῬΑ]ΘΥ), τοπάροιϑ᾽ ὅτ᾽ ἔβα .. οἰΐα, ὦ 
Ῥοβίθῳ τοπάρονϑεν ἀφ᾽ Ελλάδος γᾶς Ηθγτήδημ, τὸ πάροιϑ᾽ ὀτόβους (νοὶ 
τὸ πάροιϑε τρίβους) ἀφ᾽ Ἕλλας Βοίμα, τὸ πάροιϑ᾽ Ἑλένας ἐπ᾽ ἄλλας 
Ομα]ύσθ, τὸ πάροιϑ'᾽ ὅτ᾽ ἔβας ἀπειλῶν ὕτίε], τὸ πάρονϑε μολὼν ἀπ᾽ 
οἴκων Ἡδιμηβορίμ, (Κναυστολῶν» ὑπὲρ οἶμον “Ἕλλας 7. Ἡ. Ἡ. ϑοβτιηϊαξ 
808 ὁ δ᾽ ἐβλλάδος ἄγαγε ὕτίΕ! 

810 (εὐρόῳ ΒΙΔΥ 465) 811 πρύμνας ΒΙαγᾶθβ5 812 ἐξεῖλεν ἰόν. 
οἸπὴ ΝῶαοκΚ 81 πυρὸς δὴ φοίνικι Βοίῃθ, ὦ. ὦ φοίνικι (πυρὸς ἀ616Πη8 
οὐ 804 ἔβας ἔβας τοξοφόρῳ 501106η85) Ηθητηδηη [ πνοᾷ (νϑὶ πτέρυγι) 
πυρὸς βοᾷ οἰΐϊτη ΚΙγΟΒΠΟΗ͂ | βοᾷ] βίᾳ Βυτρθβ 8117 (τείχη πόλεως 
ΠΘΙ5Κ6,) τείχη πυρὶ ϑ6Ι1ά]6Υ 819 χκατέλαμψεν ϑοΒυτηθοβου [ κατέλυσεν 
ὁρχάνα Μυβρτδᾶνο, κατέλυσε μαχανά ΒυΥρΘΒ 

821 ἐν ἀο]οῦ οἰνοχόαισιν ΒΟΥ 685 ΒΕΓΡΘΒ 826 5αᾳ. ἠιόσιν δ᾽ 
ἁλίαις ἰαχοῦσ᾽ ϑοΒθηκ), ἠινόσιν δ᾽ ἁλίαις ἰάχομεν (. ΒΒοΠθ 829 
ἰαχοῦσ᾽ ϑ616]6ν, ἰάχησ᾽ Οεδρον, ἰάχουν ὃ. Βιοιίου | ἰαχέουσ᾽, οἷον ὄρνις 
7. ΙΖ] νυ | οἷόν γ᾽ Ἠθείῃ, οἷόν τ᾽ Μείῃϊδθ 829 5ᾳ. ἴαχον, οἷος 
οἰωνοῖς ὑπὲρ τεκέων βοά ΜΌΒρτανΘ, ἴαχον, οἷον οἰωνὸς τεκέων ὕπερ βοᾷ 
Βοΐμο, ἴακχος" οἰωνὸς οἷον δ᾽ ὑπὲρ τεκέων βοᾷ οἸΐτη Ηθητίδηπ, ἔακχον, 
οἰωνὸς οἷόν τ᾽ ὑπὲρ τεκέων βοᾷ Πατίυηρ,, ἀχοῦσιν, οἰωνὸς ὡς ὧν ὑπὲρ 

Φ ᾿Ὶ τ᾽» » ς ᾿ » - εὖ "“ 

Βρομὺ 829 Βαα. οἰωνὸς οἷόν ϑ᾽ ὑπὲρ τέκνων βοᾷ αἱ μὲν ἄνδρας 
Μ. Βουϑῖ 

881 ἡ μὲν... ἡ δὲ ΟδΙαροτ | εὐνάτορας] εὐνὰς ϑ6Ι1416Υ, ἄορας Ηει- 
ΤΩ ΠΏ 88ὅ βέβασι δή. πρόσωπα Βοῖπθο 886 νεάρ᾽ ἀχάρισι Μυδβ- 
ΘΊΘΥΘ 8806 5α. νεαραῖς .. καλλίγλανα ΤΟΌΓΤΘΘ 

840 ὃς πάρος ΘΙ]. 8405α. ὃς τάδ᾽ ἐς “αρδανίδα μέλαϑρά ποτ᾽ 
ἦλϑες Βυτρθθ, ὃς πάρος Ζαρδανίας μέλαϑρ᾽ ἦλϑες Ηδηηᾶθπ 848 τότ᾽ 
ἐμὴν Βυγρθδ 846 οὐκ ἐς ὄνειδος 166. 846 5ᾳ. ἐρῶ τι τᾶς Μυϑ8- 
ΘΎΔΥΘ 8417 τὸ δὲ τᾶς '6Ι1416Υ οὐ Τιθαθηρ | λευκοπώλου Μυβρταγε 
841 βαα. Τιτοῦς δὲ λευκίπποι᾽ ἑτέροις φίλον βροτοῖς φέγγος Ἴλιον εἶδ᾽ 
ἀγαυόν ΒυΤΡΘΒ 

860 φέγγος (ὡς οἰϊτη Ἠφητηδπη | φέγγος ὀχλουμένην Μυβργδνθ | 
ὀλοὸν ὀλοὸν Βοίπθο δ8ῦ25α. τᾷδε γᾷ Πεαγαπρ 886 χρύσεος] κρόκξος 
Βαγπθρ, ῥόδεος Μαβρτανθ, φλόγεος ἨθΙΤηΒηΠ 

802 ᾿Ελένην, ἐφ᾽ ἧ δὴ ϑοΒρμκὶ 862 5. Ἑλένην κ κ πολλὰ.. 
Μενέλαος κα α' καὶ στράτευμ᾽ ᾿άἀχαϊκχόν Ἠατίυμῃρ',, Ἑλένην" τὸ γὰρ .. 
μοχάήσας ἔχω, ἀρ]οῖο ν. 808, Ο. Οοησααῦ 868 ΜΜἜεενέλεως πάρειμι ΟἸτα 
Νδαοῖὶς | εἰμ᾽ ἔχων Βυγρθδ, ΜᾺ; ἄγων ἩἨοϊπηβοοί | καὶ] κατὰ τα ἢ 
Ροϑὺ 8038 βυρρ]οὺ κλειναῖς πορεύσας ναυσὶν εἰς γαῖαν Φρυγῶν νοὶ] πρὸς 

πεδία Τροίας ἐναλίᾳ στείλας πλάτῃ Ῥοῦγοθ, ἀφ᾽ Ἑλλάδος γῆς τῇδ᾽ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ 6 

ἐφορμήσας χϑονί ΚιτοΒΒοΙ, Ηαΐὶςο Ἰασῦπαθ ἐγιθυν οχ ΟἸτῖβῦ. ρα. 100ὅ 56. 
οὖ 2010 5Ξαᾳ. νοοϑθαϊα τέρμα οὐ ἐλπίς θοθυηρ ῬΉ1]Ο]. 25. ρη. 280 807 
δέδωκε] ἴοτύ. ἔτισε 8608 ἀο]οὺ ΚΙΙΠΚΘηΡ 869 ἐγὼ δὲ (οὐ 811 
ἄξω) Βυτρθβ 

810 εἴ ποτ᾽ Βοίῃθ 818 ἐξεμόχλευσαν ΟἸτη Νποκ 818 οὐϊδτη 

δοῦσαν κτανεῖν Βατροε] ϑανεῖν ϑἰδη]οΥ 819 τεϑνᾶσιν ᾿Ιλίῳ Βοίῃθ 
885 δυσστόχαστος ΘΙ] 886 νοῦς χρατῶν ΒΟΌΠΙΘΥ 887 πῶς 

ἡ ξομαί σου ἜΘΙ5Κ6 

891 φρονῶν (ν6] ὀλῶν) δὲ Ἐ. απ. Βομταῦύ 892 ὄμματ᾽ ἀνδρῶν ΑἸάϊηδ, 
ππᾶθ ὄμματ᾽ ἀνδρός ΜΙΙζοπ, ἀνδρῶν λήματ᾽ Ῥυίησ | ἐξαιρεῖ] δ᾽ αἱρεῖ 
ΒΙαγ 65 898 πίμπρησιν οἴκους ΠοῦτΘΘ [ὧδ᾽] τοῖ᾽ ΒΙαγ65 | κηλη- 

Ἵ μάτων ΒδῖΞκα 894 σύ γ᾽, οἱ πεπονϑότες Ἐ΄. αα. ϑομτηϊαῦ 896 μὲν] 
μάλ᾽ Βυτρεβ 898 σχεδὸν] σκεϑρῶς ΕΠ. ΒΙΆΠΗ 

901 οὐκ ἄχρι νείκους ἦλθες ἨδΙδκΘ, οὐκ ἐς σὲ χεὶρ μί᾽ ἦλϑεν 
Βυτροβ | εἰς ἔλεγχον ἦλϑες, ἀλλ᾽ ὃ πᾶς Νῶυοκ | οὐκ εἰς κρίσιν σύ γ᾽ 

ἦλθες (γ6] τόδ᾽ ἦλθεν) Ηδυπθτάθη 
᾿ , 910 χτενεῖ νιν οὗμός Ἐ'. ὅτι. ϑ'οιτηϊαύ, ϑενεῖ νιν οὕτως Ο. ΒΆΒΟΠΘ 
910 ἰόντ᾽ ἐμοὶ ΝΑΟΥ 918 τοῖς σοῖσι] τόσοισι Μυβργανθ, ἐν ἴσοις γε 

Βαχρεβ, τοῖς τῆσδε ΟΥΘ]11, λόγοισι Ἠδτίαπρ [ τἀμὰ καὖϑις Βοίμθ. τἀμὰ 
δὶς τόσ Ο. Βύβομθ, τἄμ᾽ ἰσαίτατ᾽ Α. Ο. Ῥρᾶτβοῃ 919 ἀρχὰς ἤδ᾽ 
᾿ ἔϑηκε Νβῦοκ 

' 922 ποτε] τότε Τιθηθηρ 924 ἔκριν᾽ ἐρίξον Ἠθυπθγάθη 998 
ἕξειν τυραννοῦντ᾽ ΚΆΥΒΘΙ  νούβατῃ ἀο]οὺ ΝθπΟΚ 
} 988 χρατεῖσϑαι ᾽κ Τιοηξδπρ 984 σταϑέντας (οὖ δῃΐθα χρατεῖσϑαι ᾽κ) 
᾿ΒΙαγᾶθβ ροβὺ 984 ᾿Ἰδουηδτη βἰαίαϊς Ποῖθκο 986 ὧδ᾽ ἀποηγιηαβ, ἄρ᾽ 
ΓΟἸττη ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ 986 εὐμορφίας Βαγρθβ [ κὠνειδίξζομαι) κἀτ᾽ ὀνειδιεῖς 
ΤΙ επἐϊηρ 981 εὐκλεᾶ ν8ὶ ἐπὶ γέρᾳ Ε΄. ὅτι. ϑομπηαῦ 

941 κα. ὃ τῆσδε λῃστήρ (γ6] ὁ τῆσδ᾽ ἀπάκτωρ). . ᾿Ζλέξανδρον 
ϑέμις .. νιν εἴτ᾽ ἀλάστορα Ναιοκ, ὁ τῆσδ᾽, ἀλάστορ᾽ (ταλ]τη ὁ τῆσδ᾽ 
ἀλάστωρ) εἶτ᾽ ᾿4λέξανδρον καλεῖς, ἀο]οῖο νουβὰ 942, Ε΄. αα. Βομτηϊάς 

942 εἶτε δαίμονα Δ ΘΒΘΠΘΥ [ νϑύβατη ἀθ]θθαὺ Ηδυίαηρ 946 εἶεν ἀο]6ὲ 
Βεάπδϑτη | τόνδ᾽ ΒΙαγ685 946 φρονοῦσ᾽ ἐκ δωμάτων Βοίπθ, φρονοῦσ᾽ 
ἐγὼ ᾽κ δόμων Ηθυτηᾶπη 9417 καὶ γάμους ΕΠ. Ριη2 | καὶ πατρὸς δόμους 
ΒΙαγα 65 948 τὴν ἀο]ού Ῥα]ον 

960 συγγνώσῃ Ἐ. απ. Ξομτηϊαύ 969 οὗτος] αὖ τις Βυτρθδ8 
959 56. καινός μ᾽ οὑμὸς .. Δηίφοβος ἔνδον εἶχεν Εἰ. ὅπ. Βομτοϊαῦ 

3 960 οὐΐδιη μὴ ἀκόντων 1,6ηὐπηρ, ἐχδόντων Βθυσογάθῃ 961 
νησκοιμ᾽ ἄνευ δίκης Ἠατίθηρ, ϑνήσκοιμ᾽ οὖσ᾽ ἔνδικος 608], ϑνήσκοιμ᾽ 
ἀναίτιος Β. ὥὅρθοκ, ϑνήσκχειν ἔμ᾽ ἂν λέγοις Ἐ΄. ὅπ. Βομτηϊαῦ, ϑνήσκοιμ᾽ 
ἐναισίμως Α. Ο. Ῥρᾶγβοη, ϑνήσκειν ἔμ᾽ ἐνδείξαις ἨοΙΖζηον, ϑνήσκειν 
μὲ νῦν δοκεῖς (γ61] ϑνήσχοιμ᾽ ἄν, ἔννεπ᾽ ὦ) ϑιδαύταμθ]]ου, ϑνήσκοιμι, 
πῶς ἔτ᾽ ἄν ΒΙ]αγάθε | ἔνδικ᾽, ὦ ϑίαπ]!ου, ἔκδοτος Μαβρτανθ 90615α. ἐν- 
δίκοις. . δικαίοις Ἠδηιδημ, ἐν δίκαις... δικαίαις Βοίῃθ 9602 πρὸς 

σοῦ τ᾽ ᾿Ζχαιῶν 8᾽ Βυτρθβ | δίκαιος ΘΙ α]θυ, δικασϑεῖσ᾽ ΚΆΥΒΘΥ, βιαίως 
ῬΑΙον, δικαιοῖς Ἴγτητθ!], δικαίως 9᾽ Α. Ὁ. Βοιίάποτι 968 κεῖν᾽] καίν᾽ 
Ὁ. Βίβομβ 964 πικρῶς] πραϑεῖσ᾽ Μυβρτανο [ ἐδούλωσ᾽ ῬΟΌτΘΘ6 
Θθὅ βούλει τὰ χρήσιμ᾽, ἀμαϑές ἐστ᾽ ἄγαν τόδε Μυβρτανο | τὸ χρῇξον 
εβυνεγάθῃ 901 διαφϑερεῖ σε ΝΔ]ΟΚΘΗΒΘΥ 
ξ 918 οὐκ εἰς δίκας γὰρ αἴδε τῆς μορφῆς πέρι Ε΄. αα. Βομτηϊαῦ 

18 56. βυβρθοῖοβ παθϑῦ ΡυϊηΖ θτῦ αἵ] ἢ ΗθΙδῖθ, τί γ᾽ Κθηδου, οὐ 
δ᾽ 



θδ , ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

Ηατγίαπρ, εἰ ΝΑΡου | παιδιᾷ τε ΒΙαγάθοββ 910 ἦλθον παρ᾽ Ἴδην Βυγρθε 
911 εἶχ᾽ Ἡραΐῃ | ἔσχ᾽ ἔριν τῆς καλλονῆς Βυγρθδ 919 πυρουμένη 

ΟἸΊτα ΘΙ] ρυ 

0982 μηδ᾽ εἴπῃς σοφῶς Βυγρθδ 986 οὺς ἂν ἘΠΙΩΒΙΘΥ, οὐ καὶ 
Ηδυύαμρ 1 ἡσύχως ἐν οὐρανῷ ῬΑΙΘΥ 981 υἱὸς εἶδος εὐπρεπέστατος 
ΒΙαγαΘΆ 988 (νιν ἐπτοιήϑη νοῦς ἐρᾶν ΒΙαγα65) 

990 ϑεᾷ Μυβργᾶνθ 991 ὃν σύ γ᾽ ἐσιδοῦσα Μαϊῃϊαθ, ὅν γ᾽ 
εἰσιδοῦσα Ὠϊπαονῖ, σὺ δ᾽ εἰσιδοῦσα Ἠαγίυμηρ᾽,, σὺ γοῦν ἰδοῦσα Ναποῖς, 
οὐκοῦν (γ61] σὺ δ᾽ οὖν) ἰδοῦσα ΚΙΤΟΒΠοΟΗ͂, σύ νιν δ᾽ ἰδοῦσα οἸΐτη οοπῖ- 
ΟἸθῦωπι, νέον δ᾽ ἰδοῦσα Ἐ. ῬηηΖ, ὁμοῦ δ᾽ ἰδοῦσα (Οὐ. ΒαΒΟΠ6 993 σὺ 
μὲν ΒΌΓΡΘΒ οϑῦ σ᾽ ἤλπισας ϑοΒθηΚὶ) | σε καταχλύσειν ἨθδΥΙηδΠη 
997 τὰς σὰς ἐγκατοικίζειν τρυφάς Νδποῖς 

1001 τε ζῶντος Ε΄. αα. βομτηιαύ 1003 ἦν τε Τιϑῃξηρ' 
1016 καίτοι σ᾽ ἐνουθέτησα ῬαΊΘΟΥ, καίτοι σ᾽ ἐνουϑέτουν γε ΒΙαγἀ68 

1018 παύσω Βοίῃθ 
1020 ὑβρίζειν ΤιΘΒΥΒ 1021 γ᾽ ἤϑελες πρὸς βαρβάρων ΒΙαγάοδ.᾽ 

ὑπ᾿] σύ γ᾽ Βυγρθ85 1021 5ᾳ. βαρβάρῳ νόμῳ χλιδῆς (ν6] βαρβαρωϑείσῃ 
χλιδαῖς) μεγάλα παρῆν σοι ΤΘὮγ5, βαρβάρων ὑπηρέταις μέγ᾽ ἀγαϑὸν ἦν 
σον (Υγ61] ἡγοῦ) Νάαῦοῖκ, βαρβάρων ἀνδρῶν ὕπο ἀρεστὸν ἦν σοι Τἰπάογ 
Ῥοβὺ 1021 νϑυύβϑαμη ΘΧΟΙ 1556. δ Ιὐγαῦαι ἘΦ. ΒΥΆΠΗ 1022 μεγάλη χάρις 
(σ81] χαρα) σοι Ῥγΐης | μειλίγματ᾽ ἦν σοι κεὐπρεπῶς τὸ σὸν δέμας Ἐ΄ Θα. 
ΠΟΒτα 102 ἐρεικίοις Ἡογοσᾶθθ 1028 νέμουσαν ΝΑΌΘΙ, ἄγουσαν 
ΒΙαγ 65 1029 τελευτήσει, λόγος Ἐν. ΡΥ Ζ 

1088 προγόνων τ᾽ ϑΘΙ]ΕΥ 1084 πρὸς] τῆς γ6] σῆς Ἐοίδκα, πρὸς 
σ᾽ Μείῖδθ, γ᾽ ἀφ᾽ ΒΙαγάθβ 1034 5α. κἀφελοῦ, πρὸς ᾿Ελλάδος, ψυχῆς 
τὸ ϑῆλυ κεὐγενὴς θοΟῦγΘ6 108 τὸ ϑηλυτῆτος ΘοΔΊΙσοΥ, τὸ ϑῆλυ νεῖκος 
Πδῖβῖτθ, ψόγον τεϑηλότ᾽ Βυγρθδ | εὐγενὴς] ἔγποτος Ἐν. ΡΥΊΗΖ | εὐγενὴς ἔρ- 
γοις Ἡρυογάθῃ | ἢ γέλως κἀχϑροῖς φανῇ Ε΄. απ. ϑομταῦ 1089 λόγοις 
ὀνᾶται, ΒυγροΒ 

1046 τῆς γὰρ οὐκ ῬΑΙΘΥ 1047 πρύμναν ΘΟ η Κ] 
1050 ἢ σκάφος φέρειν ΦΦΟΟΌΒ 1062 ὅπως μὲν, φῬοδβὺ υπο ν. 

ΦΙΠΌγη ΘΧΟΙ 1586 ταύαβ, ΒΗ Ι5Κ6 | ἕως γ᾽ ἂν ἐκστῇ Εἰ. αα. ϑομτηϊαν 10δὅδ54. 
καπὴ κακῶς ἨρΥνοΥάθῃ 1066 σωφρόνην Ηουβηηδη 1067 πάσαισι 
φήσει Ναῦοῖ, πάσαις ἐνήσει, Τ ΎΤΥΘΙ], ἔοτῦ. πάσαισι δείξει 

1060 τὸν] σὸν ΤιΘηὐπηρ' 1064 αἰϑίνεον (,,τπιο ΘΏΪΤ ὙΌΒΡΘΧΙΒ5Θ 
νἹαθίαν Ἡθϑυοηϊαβ ν. αἴϑινες Ἰ6ο, αἰϑίνεος᾽ καπνός, ἀμυδρὸς ἀπὸ τοῦ 
αἴϑεσθαι" Εὐριπίδης Τρῳάσιν“) Βυτρθοβ, οἷν. Ηθβυομ. ν. αἰϑέρα οὖ βαρτα 
8 ν. 393Ξ.ἡ 1069 τέρμονα πρωτύβολόν τ᾽ ἀελίῳ Μυβργαᾶνθ, πρωτόβολον 
ἕρμα 8’ ἁλίῳ 4. Η. Ἡ. ϑομτηηϊαύ [ πρόβολον ϑ'61416γΥ |[ ἁλίῳ] ἕω ΝΥ ατηονσῦς 

1070 τὰν] καὶ Βυγροβ) νύχα λαμπομέναν Μυξβρταγνο, περιλαμπομέναν 
Ο. Βύβομθ | ξάϑεον ὙΥΠ]δΙηονῦΖ 1078 τε] καὶ ΒΔΙΉΘ5 1074 χαλ- 
κέων τε Ἀκροτάλων χτύποι, ἩΘΥΤΩΒΠΗ 1078 ξάϑεαι ΒΙαγαθΒ5 1010 
συνόδῳ δεκαπλήϑει Μυβρταᾶγθ, σοι δώδεκα πλήϑει, οἸῖτη Νϑθοὶς 1011 
μέλλει μέλειν σοι Μυβρτανθ | εἰ φρόνιμος Ηδηϊηδπη 1078 ὀράνιον 
οἰ Ναῦοῖκ 1019 {τᾶςΣ πόλεως Βυτρθβ [ πτόλεως Μυβργυᾶνθ 

1080 αἰϑομέναν ΑἸαΪπα, αἰϑομένου Βυτροθ [ κατεδαίσαϑ'᾽ Ἐ'. αυ. 
οΒτηαθ 1082 σὺ μὲν ἐν φϑιμένοις οἸΐτη ΚἰγοΒΒοΗ [ ἀλαίνεις ἄϊστος, 
ἀο]οίο ἀΐσσον 1086, Ἠατγύαηρ' 1080 ἄϊστον Ἡ. ΘΘΡΠΘ ΠῚ 5 1086 5α. 
πορεύσει πτεροῖσιν ἄισσον ἱππόβοτον Ἄργος, τείχε᾽ ἵνα ΥΥ̓Πδταονῦ 
1087 τείχη ϑοιά]ου, κύκλα ΥΥ, Ἠθδάϊ]ατ 1088 οὐράνι᾽ ἀνέχοντα (ν6] 



᾿ τ ἈΡΡΕΝΌΙΧ ; 69 
᾿ : 

᾿ ἀνέχονται) Μαβρτανο, οὐράνια κλέονται Βυτροβ, οὐράνια πρέποντα Ηδτ- 
ἐπηρ' 1089 τέκεα δὲ Ηοτητηδπη 

1090 δάκρυσι κατ᾽ ἀέρα Ηραΐῃ, δάκρυσι κατηρεφῆ Βατγπο]ά ἢ 
᾿στένον Νυβρτᾶνθ 1 κατάορ᾽ ἀσϑενεῖ βοᾷ βοᾷ Βοίπο | ἀσϑενῆ βοὰν βοᾷ 
ΤΙ ἼΘΙ 1091 ματέρ᾽ Μυβρτᾶνο 1094 54. ἐπὶ λίμναν ἁλίαισι οἸΊτὴ 
ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΗ 1096 εἶθ᾽ ἁλίαισι Μαβργανο 1097 κορυφὰν] γεφυρὰν 

᾿ΠΔΟΟΌΒ 1099 ἔχουσιν] οἴγουσιν ΤᾺ ΟΟΌΒ 

1101 μέσον ἂμ πελάγους ΟἸττηα ΚΙΤΟΠΠΟΗ͂ [ πέλαγος ἰούσας Αἴγαιον 
(6χ 1104) Ηδυϊαηρ' 1102 ἀνὰ μέσων πλατᾶν Βυτροθ [ μέσαν πλάταν 
Πθῖβκθ 1 μέσον ϑυβροούσμῃ παροὺ Μείιδθ [| πλάτας οἹίτη ΠΙιπάογῖ. 

1102 5Βαα. Αἰγαῖον ἱερόν, ἀνὰ μέσαν πλάταν πέσοι δίπαλτον κεραυνοφαὲς 
πῦρ, ᾿Ιλιόϑεν ὅτε με πολυδάκρυον ΥΠ δον 1104 Αἰγαῖον ΠΘΙΒΙΚ6, 

᾿᾿ργείαν Ἡδαΐῃ, ᾿Ιδαίου Μυβρτανο, ἀνταῖον 8 6005, λυγαιῶς Βατγρθβ, 
᾿οἰΐδιη Ὀλύμπου ν6], 851 1080 ἄσσον ΒογΙθαύαγ, Ζηνὸς ΞοΒΘΏΚΙ, ἀγαῖον 
γν. Ἠδθϑα]ατα Ι κελαινοφαὶὲς ΒΙαν 65 1106 ὅτι ΑἸάϊπῶ, ὅς οἸτη Νϑαοκ, 
εἰ ΘΟΠΘΗΚΙ, ὅστε (γ6] ὅς μὲ πολυδάκρυον) ΥΥἥἧ Ἠθϑά]αιη | ὅτι μὲ πολυ- 

 δάκρυτον Θοά]6ν 1107 ἔσοπτρα ΒΙαγαΘ65 1109 κόρᾳ Μυβργᾶνθ 
1118 Χαλκόπυλόν τε ϑεᾶς δύο Μυδβρτανίατα | χαλκόδομον ΒΙαγ 65 

1114 ἑλὼν) ἑδῶνν6] ἰδεῖν ΠΘΙ5Κα, ἐλῶσ᾽ Μυβρτανθ 1116 ταῖς Σι- 
μοέντισί τ᾽ αὖ ΑἸάϊη8 1118 καιναὶ καινῶν ΗΠ οὐ ΑἸάϊπηδ, καιναὶ ᾽κ 

᾿χαινῶν ὨΟΌΤΘΘ “1118 58ᾳ. καινὰ... μεταβάλλουσ᾽ αἷ .. συντυχία 
ΠΟ] ΝΘΌΟΚ 

1128- 1165 πυπύϊο ὑπ υὺ ΕἸἸΤΉ5]ΘΥ 1120 54. ἀνῆκται συμφορὰς 
᾿χαινάς... ἀκούσας Ν)εοπτόλεμος Νϑιοκ 1129 ἢ παρῆν (Υ6] ἤπερ ἦν) 
βουλῆς ἔχων ΠΘΙ5Κ6 | ἢ χρόνον Μυβργδνο | ἢ χάριν... ἔχειν ἩΘΒΟΙΟ αα]15 
ἔχων] ἑκὼν Βοίῃθ 

β 1188 κἀξητήσατο ϑεοίά]ον, κἄμ᾽ ἠτήσατο οἸῖτι ἘΠ]ΤΊ5]6Υ, καί σ᾽ (ν6] 
κἄμ᾽) ἠτήσατο ΒΙαΥ 65 1186 φόβος ῬΕΙΘΥ 1158 μή νυν ΤιΘηπηρ 

1141 περιβολῶν ΒΙαγά 685 1144 ὥς τ᾽ ἔχει τὰ σά ν6] ὕπῃ σοι 
δυνάμεως ἔχει τὰ σά νρ] στεφάνοισί ὃ᾽ ὥς σοι δυνάμεως ἔχει. τὰ σά 
᾿ Ηοισοσάθῃ 1145 5ᾳ. ροβὺ 1188 οοἱἹοοαῦ Βυγρθβ 1148 γῇ τόνδ᾽ 
τὸ | αἴρομεν ΠΘΙΒΚα | αἴρομεν δορί Μυβρτδνθ 

1160 ἑνός γε νῦν Βυῦγρθα. 1108 τάφρον ΒΙαγάθοαι: 1188 ὁρμήσῃ 
Ν πλάτη ΒΘΙΒΚ6 

1100 κενὸν ΜΌΒΡΥΔΥΘ 1101 ἦν ἄρα Βοίῃθ 1161-- -Οὔ νουθδ 
οὐδὲν... ἐδείσατ᾽ ἀδ]οὺ Π. ῬηηΣσ 1162 τόϑ᾽ οἹπι Νῶθοκ 1168 
᾿ μυρίου Νδθοκ 1168 5ᾳ. αἰνῶ, φόβον ὅστις γε] αἰνῶ φόβον, ὅν τις 
ΟΒΟΡΎΘ6 
᾿ 1171 μέν, οὐ δὲ γνοὺς ψυχῇ Η. ὅτοπ | γνούς τε σὴν τύχην ΠΘΙ5Κ6 

111715.. νῦν δ᾽ ἐλπίδ᾽, ὧν μ᾽ ἐγάνυσε σὴ ψυχή, τέκνον, κϑύϑεις, 
] ἐχαρίσω δ᾽ οὐδὲν ΒΌΓΡΘΒ, νῦν δ᾽ οὔτ᾽ ἰδὼν μὲν οὔτε γνοὺς ψυχῇ, τέκνον, 

Ι οἴχῃ γ᾽, ἐχρήσω δ᾽ οὐδὲν ΥΘΒΘμου ! δούς τε τὴν ψυχήν, τέκνον, ἔτ᾽ ,ἦσϑ'᾽ 

᾿ ΟἸΟΥΙ, γνούς τε σὰ ψυχῇ, τέκνον, οὐκ ἦσϑ᾽ Μύυητο | σὴν ψυχήν, τέχνον, 
Ι Πλεσας γ6] ϑ᾽ ἅμα ψυχῇ, τέκνον, ὥλεσας Ἠθτοτάθη 1172 οὐκ οἶσϑ᾽ἢ 
οἴχῃ γ᾽ Ἠθαίῃ, ἤσϑης Μαβρτανθ [ οὐ τοῖσδ᾽ ἐχρήσω γ᾽ Βοίῃθ, ἐπόϑεις, 

' ἐχρήσω δ᾽ (. ΒΌΒΟΠ6 1114 πυργώματα] ἔοτ. τυκίσματα, οἷν. 814 
᾿11ὔ οὗ Βυτροβ | ἐκήδευσ᾽ Βοίε 1178 564. ὦ χεῖρ᾽, ἄναρϑροι κἄκλυτοι 
 πρόχεισϑε δή, οοἰου]8 ἀρ] ϊβ, ΒΕ, απ. Βομχηϊαῦ 1119 ἐν ἄρϑροις] 
' ἄναρϑροι ἘΘΙ5Κ6 [ ἐν ἄρϑροις ἔχλυτοι προκείμενον ῬΆΪΘΥ 

1184 κομμοὺς Νδῦοκ 1186 ἄποσις ὙΥαΚοῇ61α 1188 ὕμνοι τ᾽ 



πο, ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

ἐκεῖνοι Μυβρτῶνθ, πόνοι τ᾽ ἐκεῖνοι ΘΙΑ]ου, κόμποι τ᾽ ἐκεῖνοι Ἠατία 
ἀυπνίαι τε Ποιμηβορῖμ, πόνοι τ᾽ ἀκάματοι Τ᾽. απ. βομηηαξ, ἄυπνοί 

κοῖται, (ν6] κοῖτοι) ὙΥΘΙ], ἄυπνοί τε κλῖναι ἐς ἐράνο, ὕπνοι τε κοινοῖ 
Μπηῖο | τί δαί ποτε Μηέρίδνο 

1190 ““ργεῖον οἰτη Νάῦυοκ 1192 ἄλλων πατρῴων δ᾽ Βοῖμο,᾽ 
λαχὼν] τυχὼν ΒΙαγ4685 1196 σῶς δηΐου, σοι Τιθίβίκθ, σοῦ ϑομθηκ]. 
1197 περιδρομαῖς ΒΙωγ 65 1199 ἔσταξες, “Ἕχτορ οἸΐτη Βοίῃο 

1201 ἐς καλὰς ταφὰς Βεαάπδιη, εἰς καλὸν τύχας οἸίτη Νδῦοϊς, ὡς 
πάρος χλιδὰς 1". αι. βομιηϊαύ, εἰς κάλλος ταφὰς ΒΙαγάεΒἠ᾿ 1202 ὃν δ᾽ 
ἔχω Τ΄. ὅπ. ϑομβιηϊαΐ 1208 πράξειν Β]αΥ 65 1203 5ᾳ. πράσσων 
δοκεῖ βέβαια χαίρειν Βοίμθ 1204 ἀβέβαια ῬοΥβοη | ταῖς τροπαῖς 
τού, τοῖς τροχοῖς ΤιΘηὐ]ηρ', περιτροπαῖς Ηθγηδηη, δύστροποι Ναῦοῖ, 
τοῖς βροτοῖς Ε΄. απ. Βομηηϊαῦ ἰ ἣ τύχη οὗ 1206 πηδῶσα Βοίῃθ 1900 
κοὐδ᾽ εἷς εἰσαεί ποτ᾽ εὐτυχεῖ Βυγρθθ, κούκ ἀεί τις (ν6] κοὐδεὶς αἰὲν) 
ηὐτύχει ποτέ ΒοίΠθ | κοὐδάμ᾽ Ῥτΐης | κοὐδεὶς αὑτὸς εὐτυχὴς ἀεί ΒΙαγ 465, 
κοὔποϑ' αὑτὸς εὐτυχὴς ἀεί Βεγύπο]ὰ 1201 προχείρων ϑΟΕΠΙΡΟΥ, πρό- 
χξιρον ἈΒΡΟΥμδῦθν ΠΟΡΥΘΘ | αἵδε μοι, ν. 1207 5βᾳ. Ἠδοῦρδθ σοι ϊππδη 08 
ταῦαβ, ΚΙΤΟΒ ΠΟΙ͂ 1208 οὐϊᾶτη νεχρῶν Ναῦοκ 

1211 τιμῶσ᾽, ἐν οἴκοις Βυτροβ | τιμῶσιν, ὁσίας ἡδονὰς ϑηρώμενοι 
Β', σα. Βομτημαύ, τιμῶσιν ἀγαϑὰς (ν6] τιμῶσι χρηστὰς) ἡδονὰς ϑηρώμενοι 
ΒΙωγάθ5 | οὐχὶ πλησμονὰς ϑοθηΚ] | ϑηρώμενον ϑΟΔΙΙΡΟΥ, ὁρμώμενοι 
Πθῖβκο, 9᾽ ὁρώμενον Ἠθεΐῃ, ϑοινώμενοι ϑοΙα]ου, ϑοινωμένῳ ῬοΌτΘθ,᾿ 
ϑεώμενον Ἠδτίμηθη 1218 τῶν σῶν] τόσων ΒοΙμ6 1216---1259. 
Θμουΐίοα οὐ 1281--- 1959 ᾿ΘΟΥΥΡμδΔ6ΘΟ οὖ ἀποῖθαβ Ποι!οπουίοσστη ἀδὲ 
Β. Ατγποιαὺ 1216 ἐὴ ἐὴ φρενῶν ῬΦΙΘΥ 1218 χροΐ] τέκνον ῬΆΙΘΥ 

1220 Ἰδοῦπδθ θχρθηᾶδθ οασβδθ οοτηροβιύστη ραίαὺ ΠΙπαογχῇ | χροός] 
νεγηρῷ Βϑομύ 1228 στεφανοῦ, φίλῳ κάτωθεν οὖσα σὺν νεχρῷ, ἀ6]Θπ8, 
ν. 12245α., Ε΄. αα, δομηηαῦ | γὰρ οὐ, ταφεῖσα σὺν νεχρῷ ν8] γὰρ οὖ, 
ταφεῖσα, σὺν νεπρῷ Βαγίμο]α 1220 56. αἰαῖ υ πατρίδι, γᾶ πικρὸν 
ὄδυρμαά σ᾽, ὦ ἨἩρηδηη 1296 5α4ᾳ. ΧΟ. αἷ αἷ. ΕΚ. πικρόν γ᾽ ὄδυρμα. 
γαῖά σ᾽, ἰὼ τέκνον, δέξεται. ΧΟ. στέναξ᾽, ὦ μᾶτερ --- ΕΚ. αἴ αἷ. ΧΟ. 
νεμρῶν ἴαχχχον. ὦμοι (ν6] ἰώ) μοι οἶμοι δῆτα σῶν ΕΚ. ἀλάστων κακῶν. 
ΘΙ] υ 1 αἰαῖ αἰαῖ τέκνον, πικρὸν ὄδυορμα γαῖα σὴ δέξεται, στέναξον 
μᾶτερ ΡΆΙΘΥ δηίθ 1229 ὑγθβ νϑυύβὰβ Ηθοῦθδο (-- 1282---1284), ροϑὺ 1280 
ἰώ μοι μοι Θὺ νΘΥΒΌτη Ηδθοῦρδ (-- 1288) Θχοιἀῖββθ βαβριοαθαῦαν ΟἸἥτα,ς 
1290 ἄρασσε ἝΚ. κρᾶτα, 1286 διδοῦσα ἜΚ. χειρός ΒοΥΊΌ6π5, ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, 
1229 μάτηρ οΟἸτη Νϑδαοῖ 

1280 οὐ 1281 ὦ μοι Ἠθητηθηπῃ 1282 τελαμῶσι δ᾽ ΚΙτοΒΠΟΥ͂ 
128ὅ ἔρεσσε χειρὶ κρᾶτ᾽, ἔρεσσε κρᾶτα ΒυΥρΡΘΒ 128 5αᾳ. ΧΌ. ἄρασσ᾽ 
ἄρασσε κρᾶτα. ἘΚ. πιτύλους .. μοι --- 1288 5α. 5ἰαύαϊύ, ᾿Εχάβη, σάφ᾽ 
(σάφ᾽ οὔτη Μυβρτδν]ο) ἔνεπε ΒΟ ΌΘΗΒ, ΘΙ α]ου, ΧΌ. ἄρασο᾽ .. χειρός. 
ΕΚ. ὦ μοι μοι Ἀκκ -- ὦ φίλταται γυναῖκες, Ἐκ ΧΟ. ϑαρσήσασ' 

ἔνεπε.. αὐδάν Ἠθγηδπη 1286 τιϑεῖσα ΒΙαγᾶθΒ | χειρός] χειρί Ὑν1]δτηο- 
νγὶὑΖ 1239 τί δ᾽, Ἑλχάβη, καλεῖς φίλας σάς; ἔνεπε κχτὲ. ἘΑΙΕΝΝ 
ἐχχρήσασ᾽ ἔνεπε Ο. βθογᾶτα Ι σὰς] σάφ᾽ Μυβργῶνθ 

1240 οὐκ ἤρεσεν ϑεούς τι πλὴν Βαύρίδβ, οὐκ ἦν ἀρεστὸν ϑεοῖσι 
πλὴν ν68] οὐκ ἤραρεν ϑιεοῖσι πλὴν ΑΙ δε οτῦ ὁδὲ ἔμελεν ἄρα ϑεοῖς τι 
σπλὴν Τὴ, (ἀπ. Βομηηιαὺ 1 πλὴν ϑυμοὶ μόνοι Μυβργᾶνθ, πλησμονὴ πόνων 
Δ 0005 1241 ἐκκριδὸν Ὀιπάου 1242 5,. εἰ δὲ μὴ ϑεὸς ἔστρεψ᾽ 
ἄνωϑεν περιβαλὼν Ἡ. Βίορμοπαβ, εἰ δὲ μὴ ϑεὸς ἔστρεψε τἀμὰ χερὶ βαλὼν 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ἯΙ 

Ε. αὐ. Βομιηϊαύ, εὖ δ᾽ ἡμᾶς ϑεὸς ἔστρεψε, τἄνω... χϑονός. (εἰ γὰρ τόδ᾽ 
ἄστυ μὴ κατεσχάφη δόρει Ε΄. ΒΙΆΠΗ 1248 ἔστρεψε τἄνω] ἔϑηκ᾽ 
᾿ἀΐστους, ΟἸΤτι ΘΟΠΙΟΙΘΌδτη [ ἔστρεψε τἄνω περιβολῶν κάτω χϑονός 78.60008, 
ἔστρεψε τἄνω περιβαλὼν κάτω χϑόνα Ἠθυτηᾶππ (τη ]]θῖὴ χερὶ βαλὼν 
'κάτω πόλιν), ἔστρεψε τἄνω περὶ κάτω βαλὼν χϑονός ΝΑΌΕΥ 1248566. 
ἡ ἔστρεψε... οὐκ ἄρ᾽ (γ61] ἂν) ὑμνηϑεῖμεν ἂν μοῦσαν διδόντες ὑστέραν 
ὁφοῖς βροτῶν Βαγίπο]ὰ 1244 ἀφανεῖς μένοντες Ε΄. αα. ϑομιηϊαΐ ᾿ 
ἀνυμνήϑημεν Μυβρτανθ, ἂν ὑμνηϑεῖμεν Ηδιγηδπη 3 ποὺ νϑύϑα ἃ ο]θίο 
"Ἰδοῦηθη βίαύαιϊῦ Ο. ΒαΒΟΠΘ 1245 μούσαις ἀοιδὰς δόντες ὑστέροις 

βροτοῖς ΑἸάϊηδ, μοῦσαν διδόντες ὑστέραν φὠδοῖς βροτῶν Ἠριτηβορίῃ, 
μούσαις, ἌΣ οὐ διδόντες ὕστερον ΒΟΒΘΏΚΙ, μούσας ἀοιδοῖς δόντες ἂν 

τοῖς ὕστερον γ6] μοῦσαν διδόντες ὑστέροις ὠδοῖς βροτῶν οἸ]ΐτη οοηΐ- 

Ιασἰθθᾶτη, “Μούσαις ἀοιδὰς ϑέντες ἐς τὸ πᾶν χρόνου Ε΄. ὅα. ϑομιηϊαί, 
ἱμοῦσαν διδόντες τοῖσιν ὕστερον βροτοῖς 4. ἨοΙδπηα | δόντες ἀφϑίτους 
᾿βροτῶν γε] ἐνδιδόντες ἀφϑίτους Νδιοκ 1 γϑύβατη ἀθὶθῦ Ῥᾷ]ὺ 1340 
ἄϑλιον Ῥίογβοι, αὖ οἷν. Ομυιβύ. ραῦ. 1447 ὀλβίῳω τύμβῳ 1241 οἷ᾽ ἔχει 
17ὲ Βυτραβ | δεῖ συ Ἰ)οῦγΘΘ 1248- -ὅ0 ἀο]οὺ Οδ.1 

Ἶ 1261 μᾶτέρ γ᾽ ΑἸάϊμ 1202 κατέκναψε Ῥούβοι, κατέγραφε 1,6 η- 
ἀηρ' 1264 ἐγένου] ἐπ᾽ ἐμοῦ ν6] γεγονὼς ΘΙΒΚΘ 1265 ϑανάτῳ] 
δ τμον ΒυΤρΡΘΚ 1250 τηϊγαῦαβ αποα 1ῃ φῬοβίγθιηδ, ἀθιηθτη ἔτ], αν 85 
Τγοῖῳ Ἰποθπάϊξαν, ἀαθιίοῦ πστὴ Πᾶθὺ ρδΥῪ8 810 σϑῆσιηδ ΗΘ γα θη 
1901 φλογέαις ΒΙαγᾶθ5 (ἀΘὈθαῦ ον φλογέοις) 
Ἶ 1206 μορφὰς] μοίρας. ϑ614]6Υ, μομφὰς Ηθγδμθῆ 1267 ἠχὴν ὧσιν 
Ἔ. σα. ϑομυῖα 1269 σὺ δ᾽ ΒΙαγάθε 

1218 ἐστὶ τῶν ἐμῶν κακῶν Βᾶγπθ5, εἶδον ὧν ἔχω κακῶν ΟἸ τη 
᾿ΘΟΠΙΟΙΘΌΔ Τα 121 ἐπίσπερξον ΒΙΔγα 685 1211 ποτ᾽ ἐμπρέπουσ᾽ 
ἽΝΑυοΚ | (ποτε πνέουσ᾽ ἐν ν6]}) ποτ᾽ ἐμπρέπουσα ΒΙαγάθ5 

1288 σὺν πατρίδι τήμῇ Ναιοῖκ 1284 τοῖς αὑτῆς Πϑγττηᾶμηῃ 1287 
᾿πτοτοτοί Βοίμθ 1281---1298 --- 1294---1299 οὖ 1800 5ᾳ. τηθϑοάτπχη βὐαύυ, 
ΒΟΙΙΌΘΗΒ ὀτοτοτοτοτοτοῖ. ὦ Κρόνιξ, πρύτανι Φρύγι᾽, ἀνάξια, γενέτα, 
τῆς... δέδορκας: γ6] ὦ Κρόνιε, πρύτανι Φρύγιε, γενέτα, πάτερ ἄναξ᾽ 
τῆς. . δέδορκας; ΘοΙά]ον, 1281---1298 --- 1294. 1801 εἰδύαϊδ, ΒΟΥ ΌΘΠΒ 
ΟἸἴτη ἘΚ. ὀτοτοῖ ὀτοτοῖ τ απ Κρόνιε.. ἀνάξι᾽ ἀρα Ζαρδάνου... δέδορ- 
καρ: ΧΘὶ δέδορκεν ον Τροία --- ΕΚ. ὀτοτοῖ, ὀτοτοῖ.. πόλις κατ᾿ ἄκρα 
τειχέων (0681 τά τ᾽ ἄκρα τειχέων). πτέρυγι ες οὐράνια... γᾶ. ΧΟ. 
καταφϑίνει δὲ μαλερὰ... λόγχᾳ, ροβίθα, ΕΚ. ὀτοτοῖ κ Ἀ,] Κρόνιε, Κρόνιε 

. πάτερ, ἀνάξια] ὝΤΕΝ τᾶς σᾶς | “αρδάνου γονᾶς ἐὐδὶ οἷα | πάσχομεν, 
δέδορκας: ΧΟ; δέδορκεν... Τροία --- ΕΚ. ὀτοτοῖ, λέλαμπεν Ἴλιος ] Περ- 
γάμων. . τέρεμνα καὶ πόλις | ἄκρα τε τειχέων  μαλερὰ... κατάδρομα ᾿ 

δαίῳ τε λόγχᾳ (1800 54.). ΧΟ. πτέρυγι... γᾶ Ἠθτταδπη, ΕΚ. ὀτοτοτοτοτοτοῖ. 
Ἀρόνιε. . δέδορκας: ΧΟ. δέδορκεν᾽ ἃ δὲ κα τ κ ΠΣ  πϑλιν . Τροία -ΞΞ: 
ἘΚ. ὀτοτοτοτοτοτοῖ αὶ κα Ὲ ὁ λέλαμπ᾽ Ἴλιος ὁ Ὲ Περγάμων ... τέραμνα. 

20. “πεσοῦσα. . λόγχᾳ Κιγο πο", ἰοτὺ. ΕΚ. ὀτοτοτοτοτοτοῖ. ΧΟ. “Κρόνιε 
'πρύτανι Φρῤύγιξ, γενέτα, γονᾶς ἐγ δεϊωξ Δαρδάνου τάδ᾽ οἷα πάσχομεν 
δέδορκας: ΧΟ. δέδορχεν.. ἄπολις ὄλωλ᾽ οὐδ᾽. . Τροία --- ΕΚ. ὀτοτοτο- 
τοτοτοὶ. μαλερὰ μέλαϑρα πυρὶ κατάδρομα (800) λέλαμπεν ᾿Ιλίου περγά- 

μῶν τὲ φλογὶ καταίϑεται τέραμνα. ΧΟ. πτέρυγι δὲ καπνὸς ὥς τις 

αἰϑέρ᾽ ὀρόμενος δορὶ καταφϑίνει γᾶ (ἀθ] 6.18 νΘΥΒΙ 5 1291 οὖ 1801) 

1288 Κρόνιε γενέτα Μυβρταγθ Ι Φρυγίου γενέτα Βοί!θ Ι γενέτα αο]οὐ 
ἔπιον 1288 5Ξᾳ. Κρόνιε πρύτανι, (Ῥέας παῖδ, Φρύγιε γένετορ, ἀνάξια 

ἷ τὴ 
πᾳ ἢ 



19 : ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

ὙΥ1]δτηον 1289 πάτερ ἀναξίως γε τᾶς Δαρδάνου Ῥαῖου | τᾶς ἀοϊοῦ 

ΥΥ. Ἡδδαϊδπι 1289 Ρᾳ. τῆς Ζ“αρδάνου γονᾶς ἀνάξια πάτερ 1,Δοῃτηδηπ, 
1290 τάδ᾽ ἀο]οὺ Βοίθ 1291 δέδορκ᾽, ἁ δὲ μεγαλόπτολις ἄπτολις 

Βοίμβε 1290 λέλαμπ᾽ Βοίμα [| {τὰν περγάμων ϑιοΙα].Υ 1296 54. πυρὶ 
τὰ περγάμων πυρὶ καταίϑεται πόλις τέρεμνα τειχέων κατάκρας Ῥαϊον ! 
τέραμνα μαλερῷ πυρὶ κατάδρομα δαίῳ τε λόγχᾳ (1301 βᾳ., ἀο]οῦο νροηβα, 
1297) ὙΥΠδιηονιΐ, 1291 πόλισμ᾽ ϑοΙ].. 1297 564. τ΄ ἄκρα (ἀ 61 6018 
γΘΥΡῚ5Β καὶ πόλις) τε τειχέων πτέρυγι δὲ καπνὸς οὐράνια ποτᾶται. ΧΟ. 
δορὶ κτὲ. Ἠαυΐαπρ 1298 ὡς ἀρϑεὶς οὐρανίᾳ Μυβργανα 1299 οὐράνια 
ΘΙ α]6υ, οὐρίᾳ ὙΥ]δτηον τύ | δουρὶ ῬΑΙΘΥ 

1800 5ᾳ. ροβὺ τειχέων 1297 ὑγϑηβθρομπῖ Ηρ Δηη 1804 ἰαλέμῳ 
τοι τοὺς ϑανόντας νΕὶ] ἰαλέμῳ τοὺς κατϑανόντας, 5 1319 ἐμπεσεῖσϑ᾽ 

Ἰασαῦαν, ΘΙ 16 Υ 1806 μέλε᾽ ἐμὰ (οὖ 1820 αἰϑέρα) Ἠδττηδπη, ἀμαλὰ 
μέλη ΝΥ δηηονῦΖ 1806 καὶ χέρεσσι οἰϊτη Ηδγηδηη | (ὀρύττουσα 
Π6151.6), οὐϊῶπὶ κροτοῦσα Μυβργᾶνο, δρύπτουσα ὨΟΌΥΘΘ 

1810 ἄχος ἄχος βοᾷς ϑΘΙα]οΥ, ἄλγος ἄλγος αὖ βοᾷς Ἠροττηδημ, ἄλγος 
ἀμβοᾷς Νάποϊς, ἄλγος ἄλγος αὐδᾷς ἨρΙμηβορίῃ 1811 (οὗ 1526) ΧΟ: 
ἀο]οὺ ϑϑι 16 | γ᾽ ἀοϊοὺ Ηθυτηδηη 1912 Πρίαμε (οὐ 1828 τρομερὰ) 
56:16] Ηαγύθηρ' 1818 ἄταφος ἄφιλος κ αὶ αὶ ΚΙτΟΒΒοΟΗ͂, ἄταφος ἄταφος 
ἄφιλος ἄφιλος ΥγνΥ. Ἠθδάϊ]διη 1818 54ᾳ. ἄταφος, ὦ φίλος, ἀγνὼς ἄτας 
ἐμᾶς, ἄϊοτος εἶ Ἠαγίθῃρ' 1814 ἄτας δ᾽ ῬΆΙΘΟΥ 1818 γάρ σ᾽ Η. 8ϊ16- 
ῬἤΠδμαΒ 1816 ϑάνατος ἀνοσίων᾽ ἀνοσίαις σφαγαῖς )ΟΌΤΘΘ 1519 
ἐμπεσεῖσϑ'᾽ ΑἸαΙη8, 

1820 ἰσοκάπνῳ περῶσ᾽ αἰϑέρα Μύβργανα | ἴσῃ ῬΑΙΘΥ καπνοῦ 
ΠΘΙΟΙΟΥ [| καπνῷ πτερυσϑεῖσαν (γ6] πτερωϑεῖσα) πρὸς αἰϑέρα ἘΕΙ5,Κ6, 
καπνῷ φερομένη πρὸς αἰϑέρα Ἠοηνογάθηῃ, χαπνῷῶ πετοῦσ᾽ εἰς τὸν ἄερ᾽ 
ΕΠ. Ἡδγἀθησθιο 1820 54. πρὸς αἰϑέρ᾽ ἀΐσσουσ᾽ οἴχων ἐμῶν μεϑεῖται 
Ἠδτυίυσηρ; 1821 ἀΐστορ᾽ Μυβρτδᾶνθ, ἄοικον ΒΙαγάθβ | ἄιστος οἴκους 
ἐμοὺς μεϑήσει ῬΑΪΥ 1822 δ᾽ αἴας (οὐ 1807 διάδοχόν) ϑΘΙα]6ν | εἶσιν} ἢ 
εἰσαεὶ γ6] αἱ αἴ Μυβργδυθ 1822 5α. ἄλλο δ᾽ ἄλλᾳ Βοίμο 1525 
ἐχλύετε ἀθ]οῦ Βοίμθ | Περγάμων κλύω κτύπον Ἠθγτηδῆπ [ Περγάμων 
(δὴ) κτύπον 4. Ἡ. Η. ϑομιμιαῦ, περγώάμων ὃ κτύπος ΝΠΔΙπονΙΐ ᾿ 
μτύπημα ἨρΙηβοοῃ 1826 ἐπέκλυσεν Μιυθργδνθ 1828 54ᾳ. τρομερὰ 
(ϑθι} 61) μέλεα φέρ᾽ ἐμὸν... τάλαιναν ϑ'6141.: 1829 ἴχνος ἐπὶ τάλαιναν 
ΗἨδυύαμρ᾽ | ἴχνος ἐπὶ τάλαιναν ἴτ᾽ ἴτε ΝΥ. Ἠθϑα]δτη 

1880 δούλειον οὐ βίου ἀο]οὺ Βοίμβθ [| ἁμέραν βίᾳ Μυβργᾶνθ 
1581 5αᾳ. “ΓΑΙ ΠΥ 10 (γ61] οὁποσοὺ) ὑγιραϊῦ ΘΙ ἸΘῪ 1881 τάλαιν᾽ ἄπολις 
Βοίῃθ 1582 ροβὺ πο ψϑυβατη ᾿ϑοῦπδτη βὐθύνῦ, αὰἀῶ πϑΥταῦϊο 46. 
Οἰαθθθ Ουὐδθοοσαση ρογθαηίθ 8 (ΕΘ ΘΧ ΤΠ] ΟΠΙη8, ὀχρ! οαίδ τη ογοι θυ, 

Οαοῖν. ΜΒ]]6Υ : 





ΕΒΙΡΙΘΙΒ 

ΓΑ 

ΕὨΙΘΕΕΌΝΤ 

Η. ΡΕΙΝΖ τὰ Ν. ΨΕΟΚΤΙΕΙΝ, 

ΟΠ ΉῊΉΠ, ῬΑΗΒΎΤΙ 

Ἡ ἨΠῚ θὲ} 

ξῃ 

ΠΊΡΒΙΑΙΝ 

ΙΝ ΛΕΡΙΒΙΒ Β. α. ΤΕΟΒΝΕΗΙ. 

ΜΟΜΙΙ. 



ΕΠΕΙΡΙΌΙΒ 

τ Β ῆς τς 

ΕΌΙΘΙΤ' 

Ν, ΨΕΟΚΙ ΙΝ, 

ΑΟΟΒΌΌΟΝΤ ΑΟΌΕΝΌΑ ἘΠ ΟΟΒΕΙΘΈΝΌΑ, 

ΥΠᾺ ΒΌΒΙΡΙΘΌΙΚ, ΤΑΒΌΙΑ. 

Ξε 

ΠΙΡΒΙΛΑΙΕ 

ΙΝ ΑΕΙΒΟΞΒ Β. α. ΤΕΟΒΝΕΗΙ. 

ΜΟΜΊΙΙ, 
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εἴα! 18, ΤΥΡΙΒ ΤΙΡΒΙΑΤ: : 
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Νούα τα ΤΠ δχ. 

Ξ-- οοάθχ δ αὐοδμαβ 909 ὈΟΙΩγΟΙππ5. 5860. ΧΙΠ, χ απο [0]115 ρϑυ 1015 

Θχοιαάθγαηῦ ν. 112-151, δδ1---Ο80, 898-- -996 

ΒΒ" -- ταϑπβ δηθιατδι ΘΟΥΤΘΟΙΙΧ 

15 οὐϊᾶπι --- Ὡρορυ. Ῥα]δῦ. ᾿πΐρὺ αὐιοδηοθ 98 ἴῃ οἷϑ αὶ οχ Β 
Θχοιϊάθυαηῦ ὙΘΥΒΙῚ Ὀτι8 

Ὁ -- τηϑητιβ ΤΘΟΘΗΌΙΟΣ 

Ξ-- οοᾶθχ ἰϑατθηίδηιβ 81, 10 οπαγίδοθιιβ 5866. ΧΙῪ, απ οοπίϊποῦ 
γ. 1--114 

Ξ--- οοὔθχ Ηδυῃιθηϑὶ 417 οπδγύδοθαβ βαθο. ΧΥ͂ 

Ξ--- οοὐδχ Πα θηθθηπ8 82, 2 οπαγύμοθιβ 5860. ΧΙΝ 

ἰ --- τηϑῆτιβ ΘΟΙΤΘΟΪΓΙΟΘΒ 

--- ροῦδθχ Ραϊαύμαβ ποθὲν γαύοδμοῦ 2817 τηθιη ὈΥϑηϑοθι5 5860. ΧΙΥ͂ 

Ῥ} -ῶς τηϑιῃτιβ. ΘΟΥΤΘΟΪΠΊΟΘΒ 

ῬδπϑΙη ΟΟΙΠΙΠ ΘΙ ΟΥ̓ ὑαΥ: 

7ὴ ---- [τωρτηθηΐα Ατη γοβίϑηδ 1071 ὈΟΙΌΥΟΙΩΙ 5860. ΧΙ]--ΧΤΠ οϑαϊύα Ὁ 

ΑἸΡΘ]ο Μδὶ ἴῃ ρύοοθιῃ. μα ἴγαριη. .«|. Μϑα1ο]. 1819. απδ οοη- 

ἀϊηθηὺ ν. 806---884 

Η -- οοάθχ Ἠδυ]θιϑηιβ ὅ748 

ΤΊ --- τὰρυπθηύατη οοατοῖβ ῬΦΠΟΡΟΙῦ. 5860, ΤΥ νϑὶ Ὑ, αποα οοπιηθῦ 

γν. 48-. 90, οαϊύπτη 80 [1]. ὙΥ1]ΟΙκθη ἴῃ Θιύσαηρβ. ἃ. ρυθαίβ. Αοδα. 

α, Ὑγι55. 1887 ρ. 818 546. 

Ξε ΥΘ 161 1101] 

Ξ-- ᾿τθυϑ, γ6] δοσοθηὔτβ ΘΙ ΒΊΙΒ 

Τήῦτου ΒΟῚΙ͂, Ρ οοπὐα]ογαμὺ πὸ. Ῥεηχ οὐ Ἡ. Ηϊμοῖϊς. Οὐατοθιη 6 ΤΏ1}}1 

Ο οομθαμὺ Η. Ὑ1061}1 αἱ αὖ Ὀαπθνοϊθηὐδηη ἴῃ ΠπᾶπῸ ΕΠ] 10115 [τ] τη 

' 

| 

Θαϊ]οπθα οΟἸ]ύϑτη οὐτηα]αγθῦ, οὐΐϊϑυη Πῶπὸ ΟΡΘΥϑπ βατηπΊδ, ΠΥ αὐ 

Ἐσβοοριύ. Τιθούϊοπθϑ οοάϊοῖὶβ ΗΠ δὰ Ατὐρυιηθηύαιῃ ρου πθηΐθβ 6Χ 5680110- 

τὰ) οαϊδίομθ 80 Εὶ. ϑομιυγαγίς οοηϊθούω Ὑθοθρὶ, οὗν. οὔϊαπι ΡὮ1]1Ο]. ΝῚ 

Ῥ». δ89 5αα. 



ἐῶ . κε τον 

ΔΝ ΗΓ τ ταῦ 

“Ὁ. εν 

ΓΟ  ϑετν 

προ ΠῚ πέβε ται “ἬΣ ἊΣ 

ὝΞ - κυλνολισεῖν τε ἼΩΝΑ ΜΝ 

ΕΣ ἔτ: «τὰ ᾿ρλδειγδήβ ἀνε ΟΝ 
ὙῊΝ πέττοΠΕοΠὸρ τὸ τοὺ πππώϑ 
ΡΤ ἊΣ ΑΜ να ἐρε ἐδν ανον ΦᾺΣ ΠΟΤΕ ἀὙ: Ὡ 1. ΠΣ ἢ 

“᾿ο'᾽. ἐν ὉΠ ΠῚ Ἴ 
Λ γ 

Η ᾿ ις ΕΣ 

»»- : ν ᾿ - ΤΥ 

ἡτν : τῪ “Τα πὶ λα 4 ἴω εὐτᾷ: ̓ πε ἊΣ 

τς ͵ ᾿ ο ἘἪΉ ΤΥ τος ΤΟΣ ΤΑ  Σ ν ΠΗ ΤΕ τσ Ἢ Ἧ ᾿ 
ν Ω : ; δ 

πιῇ ἘΦ τε ΈΡΎΗ ΤΥΑΑ ΣΕΥ ΧΟ ἄμε [ ΝΣ θοῦ τὶ ἘΣ τς 
μὴ δ δὺ ᾿ 
ἘΚ τον ; ᾿ ποι Ὁ τω ἐς ΤῈ ἘΡΡΤΤν ἀπο 

ὴ ᾿. ᾿ ΓΟ ὦ ὁ ἘΔ λΣΣ τῖροΣ Δ Ὅτ τ ἘΠ ΤΩΣ Ἶ ΧΥΝ 

ν ΉΌΌΙΝ Τὺ: Ἐ «ἰ ΠΩ, δὲ ΠΝ ΣᾺ 

ΣΕ Ὲ ΠΣ ἌΕΙΤΣ ἘΣ 
πὰ ἡ ἢ 

ἘΣ ΠῚ ὑενκς 
Ξ ΣΟ αΝεν 2 ὭτΌΥ 

. 8. - Σ 
᾿ ὦ . τ» ΠΡ σι 

ν᾿ ᾿᾿ αδ" 

ΠΥ, ἀξγς οὐ ὙΠ ΩΣ, ἔρον ΠΣ τ; ὙΠΟ 

ΤῊΝ ον ΜΝ δ ἀξ ΣΝ 
᾿ ἔν ΤΣ ΟΣ τιν ΠΡ Ὴς τ ΠΗ ΗΝΙ αὐ νὴ σα ψ τ 

: ΡΠ οΠΠπΠ| ΠΝ ΤῊ Ἀθυ δ ὩφωαΆ ΕΑ 

ὙΠ "ἢ ΑΥΓῊΎΣΣ Πα! δ ϑἰου, δ. ἢ ΚΕ ἢ 

Ἔπειτ πὸ ΠΣ να συ." τ΄ τὐππακαανοπωσα,.. 



ἘΞ ΕΕΠΙΛΟΎΥ 

ΕΣ ΟΣ 

ς Ἐιτὶρίᾶθβ, ἈΠοβαβ. 





ποτ τππτι- 

᾿Ὑπόϑεσις ἹῬήσου. 

Ἕχτωρ τοῖς Ἕλλησιν ἐπικοιτῶν ἀκούσας αὐτοὺς δι᾽ ὅλης 

δείλης πυρὰ καίειν. εὐλαβήϑη μὴ φύγωσιν. ἐξοπλίξειν δὲ 

διεγνωκὼς τὰς δυνάμεις μετενόησεν Αἰνείου συμβουλεύσαντος 

ἡσυχάξειν, κατάσκοπον δὲ πέμψαντα δι᾽ ἐκείνου τὴν ἀλήϑειαν 

ἱστορῆσαι. 4Δόλωνα δὲ πρὸς τὴν χρείαν ὑπακούσαντα ἐχ- 

πέμπεσϑαι ...... τόπον εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀφώρισεν αὐτῷ. 

ἐπιφανέντες δὲ οἵ περὶ τὸν Ὀδυσσέα, Ζόλωνα μὲν ἀνῃρηκότες. 
ἐπὶ δὲ τὴν “ἕκτορος κατηντηκότες σκηνὴν πάλιν ὑπέστρεφον 

οὐχ εὑρόντες τὸν στρατηγόν. οὃἣς ᾿“ϑηνᾶ ἐπιφανεῖσα κατέσχεν 

καὶ τὸν μὲν Ἕχτορα ἐκέλευσε μὴ ξητεῖν, Ρῆσον δὲ ἀναιρεῖν 
ἐπέταξε᾽ τὸν γὰρ ἐκ τούτου χίνδυνον μείζονα ἔσεσϑαι τοῖς 

“Ἕλλησιν, ἐὰν βιώσῃ. τούτοις δὲ ἐπιφανεὶς ᾿4λέξανδρος ἐπί- 

στασϑαι πολεμίων παρουσίαν. ἐξαπατηϑεὶς δὲ ὑπὸ ᾽4ϑηνᾶς. 

ὡς δῆϑεν ὑπὸ ᾿ἀφροδίτης, ἄπρακτος ὑπέστρεψεν" οἱ δὲ περὶ 

Ζιομήδην φονεύσαντες 'Ῥῆδον ἐχωρίσϑησαν. καὶ ἡ συμφορὰ 

τῶν ἀνῃρημένων καϑ᾿ ὅλον ἦλϑε τὸ στράτευμα. παραγενο- 

μένου δὲ Ἕχτορος, ἵνα αὐτὸς περιγίνηται τῶν πεπραγμένων, 

τετρωμένος ὃ τοῦ Ῥήσου ἐπιμελητὴς δι᾽ αὐτοῦ φησὶν “Ἕχτορος 

Ατρατϊη. οτη. 6 1 ὑπόϑεσις εὐριπίδου ῥήσου βαρογϑογ. Ὁ ἴ1π. 2---26 
οη. ΠΡ 248ᾳα. δι᾽ ὕλης δείλης] 5ΟΥΊΡΒΙ, δὲ ελλης Η, οτα. ΒΟ 8 πυρὰ 
Νδυοκ, πυρὰν Η, πῦρ ΒΟ 1 γοβὺ ἐκπέμπεσϑαι δααππὺ καὶ Β"6Ο, Ἰδου- 
πϑτη ᾿ηαϊοανιὺ Μουβίααὺ τόπον οἵω. ΗΠ 8 καὶ δόλωνα αὐ 9 κατηντη- 
κότες σχηνὴν ΗΠ, κοίτην οὕτη βραῦϊο νϑοῦὸ πονϑῖῃ [1 ογϑγιπι Β,, κοίτην 
ἐλϑόντες Ο) ὑπέστρεφον Οὐ, ἀπέστρεφον ΒΗ 10 κατέσχεν ἐπιφανεῖσα Η 

12 ἐπέταξε] ἐκέλευσε Οὐ] Ῥοϑῦ τούτου 5ρδίϊατη ὑγίατη 11ὑθγϑυατη γϑουααχη 
6], Β | ἔσεσϑαι μείξονα Η 18 τούτοις Η͂, τούτων ΒΟ, ἴοτῦ. τούτῳ 
18 5ᾳ. ἐπίστασϑαι Η, ἐπι οὐτὰ 5ρϑῦϊο 86χ ᾿1{θυάσαση νϑοῦο 8, ἐπίστασθαί 
φησι ὙΥΠδταονί, ἔογύ. ἐπήγγελλε 1 νοῦθᾶ ἐπίστασϑαι π. παρουσίαν 
οἵη. Ὁ βρϑίϊο νᾶοῦο σϑ]ϊοῖο 14 πολεμίων] ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, πολέμου ΒΗ, 
πολεμίου Νδυοϊ | ἐξηπατηϑεὶς Η 16 ἐχωρίσϑησαν) ἐχώρησαν Βοίῃθ, 
ἀνεχώρησαν Νδᾶυοκ, ἀπῆλθον Κουΐοα 18---26 (παραγενομένου --- λύπην) 
Ὅτη. Ο 18 περιγένηται Π, πυνϑάνηται Ἐν. ϑομπγαγίς, ἔονγῦ. ἔμπειρος 
γίνηται 19 φησὶν] ΚΙτΟΒΒΟΙ͂, φασιν Η, οτα. Β' βραύϊο νϑοῖιο ὑϑ]ϊοῖο 
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τὸν φόνον γεγενῆσϑαι. τοῦ δὲ Ἕκχτορος ἀπολογουμένου τὴν 

ἀλήϑειαν αὐτοῖς ἐμήνυσεν ἡ τοῦ Ρήσου μήτηρ ἡ {Τερψιχόρην 

Μοῦσα νεκρὸν κομίζουσα τὸ σῶμα. κατοδυρομένη δὲ καὶ 

τὸν ἐπιπλακέντα αὐτῇ Στρυμόνα διὰ τὸ τοῦ παιδὸς πένϑος 

καὶ τὸν ἐξ ἐχείνου γεγενημένον “Ρῆσον οὐδ᾽ ᾿᾽Ζχιλλεῖ φησιν 

ἀδάκρυτον ἔσεσϑαι τὴν στρατείαν, τῷ κοινῷ τῶν ἐπιφανῶν 
ϑανάτῳ τὴν ἰδίαν παραμυϑουμένη λύπην. 

Τοῦτο τὸ δρᾶμα ἔνιοι νόϑον ὑπενόησαν ὡς οὐκ ὃν Εὖὐ- 

οιπίδου" τὸν γὰρ Σοφόκλειον μᾶλλον ὑποφαίνειν χαραχτῆρα. 

ἐν μέντοι ταῖς διδασκαλίαις ὡς γνήσιον ἀναγέγραπται, καὶ ἡ 

περὶ τὰ μετάρσια δὲ ἐν αὐτῷ πολυπραγμοσύνη τὸν Εὐριπίδην 

ὁμολογεῖ. πρόλογοι δὲ διττοὶ φέρονται. ὃ γοῦν Δικαίαρχος 
ἐκτιϑεὶς τὴν ὑπόϑεσιν τοῦ 'Ῥήσου γράφει κατὰ λέξιν οὕτως" 

νῦν εὐσέληνον φέγγος ἡ διφρήλατος. 

καὶ τ. ἕξ." ἐν ἐνίοις δὲ τῶν ἀντιγράφων ἕτερός τις φέρεται 

πρόλογος, πεζὸς πάνυ καὶ οὐ πρέπων Εὐριπέδῃ᾽ καὶ τάχα ἄν 

τινες τῶν ὑποκριτῶν διεσκευακότες εἶεν αὐτόν. ἔχει δὲ οὕτως" 

ὦ τοῦ μεγίστου Ζηνὸς ἄλκιμον τέκος 
Παλλάς. τί δρῶμεν" οὐκ ἐχρῆν ἡμᾶς ἔτι 

μέλλειν ᾿4χαιῶν ὠφελεῖν στρατεύματα. 

νῦν γὰρ κακῶς πράσσουσιν ἐν μάχῃ δορός. 

λόγχῃ βιαίως “ἔχτορος στροβούμενοι. 

20 τὸν οι. ΒΒ 21 ροϑὺ δἰζδθγυτη ἡ βρδύϊαμη αὐϑὑθιοῦ ν6] αὐἱπαπθ 
᾿ιϑθυγασα νϑοῦαχη 16]. Β, Τερψιχόρη ΒαρρΙ!ονιὺ Εἰ. ϑομνσασίςχ 22 κομίζειν 
Β.| κἀποδυρομένη Β., ἴοτύ. κατοδυραμένη 28 854. ἔοτύ. πένϑος, τοῦ 
ἐξ ἐκείνου γεγενημένου ᾿Ῥήσου  ἀχιλεῖ ΒΒ 2 τὴν στρατείαν οτὰι. Β΄] 
τῶν ἐπι οτὰ. βρῦϊο νϑοιο τ6]. Β' 21 ρυδθροιῖθαν Αὐϊδύορ 815 δΥρτι- 
τη θη 1 ΟἾΤΗ ῬΘΥΒΟΠΘΙΆΙη 1Π 6166 ἴῃ 7... τὔθτη Αὐἱβέορῃϑηϊβ δυο τη 1, 
δῆσος .. ἀνείλετο (οοἴογῳ ἀθϑαπῦ) ἴθ Ο ὡς οὐκ ὃν εὐριπίδου {7} Η, 
εὐριπίδου δὲ μὴ εἶναι ΒῸ 28 τὸ γὰρ Ρ ] μᾶλλον οτι. Ο, Ἰτὐοτὰβ μᾶλ 
οἵη. Β, βρδύϊο γᾶσπο σϑ]ϊούο [ ὑποφαίνειν] γ᾽ δ᾽οκθηδθυ, ὑποφαίνει, 1100], 
ὑπεμφαίνειν πο 29 διδασκαλείαις ὁ 80 μεταπκκσια Β, οταὰ. Οὐ 
51 δὲ ἐν αὐτῶ διττοὶ ΒΟ] Δικαίαρχος] Νυοκ, δικαίαν ΒΟΙ, , οταὰα. Η 

82 ἐχκτιϑεὶς ΒΟ, ἐπιτιϑεὲὶς ΤΡῊ 84 καὶ οτι. Ο |, τ. ἑ. οτι. Ἰ1ΌΥ], 
δα. ὙΝ1Πδτηονῦ [| φέρεται 7, ῬΗ͂, φαίνεται ΒῸ δ868584ᾳ. ἄν τινες τῶν 
ὑποχριτῶν 1,18, ἀντὶ τῶν ὑποκριτῶν Η͂, ἂν τῶν ὑποκριτῶν τινες Ο, ἂν 
τῶν ὑποκριτῶν Οοὕτὰ βραύϊο ὑσίυτη 110. νϑοαο 8 8 τέκος οτὴη. Β 
38 τί δρῶμεν] Μογϑίααί, παρῶμεν ΒΟ1,}, παρῶμεν παρῶμεν Η 89 
στράτευμα αὶ' 40 μάχῃ] δ δ᾽οκθηδοι, μακρῆ (ἢ 6Χχ ὥ ἴδοίο) Β.Η͂, μακρῶ 
Ο, μακῆ 1.Ῥ, ἔονῦ. τροπῇ (οἶν. 82) 41 βιαίως] Ἠδητάδηπ, βιαία 6, 
βιαίας ΤΡΗ 

ΝΣ 

β 



- ἐμοὶ γὰρ οὐδέν ἐστιν ἄλγιον βάρος, 

ἐξ οὗ γ᾽ ἔκρινε Κύπριν ᾿4λέξανδρος ϑεὰν 
κάλλει προήκειν τῆς ἐμῆς εὐμορφίας 

καὶ σῆς. ᾿4ϑάνα, φιλτάτης ἐμοὶ ϑεῶν. 

εἰ μὴ κατασκαφεῖσαν ὄψομαι πόλιν 

Πριάμου. βίᾳ πρόρριξον ἐκτετριμμένην. 

᾿ΑΙριστοφάνους ὑπόϑεσις. 

'Ρῆσος παῖς μὲν ἦν Στρυμόνος τοῦ ποταμοῦ καὶ Τερψι- 
χόρης, Μουσῶν μιᾶς, Θρᾳκῶν δὲ ἡγούμενος εἰς Ἴλιον 
παραγίνεται νυχτός. στρατοπεδευομένων τῶν Τρώων παρὰ 

ταῖς ναυσὶ τῶν Ελλήνων. τοῦτον Ὀδυσσεὺς καὶ Ζιομήδης 

κατάσκοποι ὄντες ἀναιροῦσιν, ᾿4ϑηνᾶς ὑποθϑεμένης" μέγαν γὰρ 

ἔσεσϑαι κίνδυνον ἐκ τούτου Τερψιχόρη δὲ ἐπιφανεῖσα τὸ 

τοῦ παιδὸς σῶμα ἀνείλετο. ὡς ἐν παρόδῳ δὲ διαλαμβάνει 
καὶ περὶ τοῦ φόνου τοῦ 4] όλωνος. 

ἡ σκηνὴ τοῦ δράματος ἐν Τροίᾳ. ὃ χορὸς συνέστηκεν 
2 , - τι ἊΝ , , νὴ ᾿ 
ἐκ φυλάκων Τρωικῶν, οἵ καὶ προλογίζουσι. περιέχει δὲ τὴν 

νυκτεγερσίαν. 

42 γὰρ οὐκ ἔνεστι ΒΟ | ἄλγιον βάρος ,.Ρ, ἀλγίβαρος Η͂, βάρ- 
βαρος ΒΟ 15. ἐξ οὐ γ᾽ ΤΡ, ἐξ ὅτ᾽ ΒΟ, ἐξ ὥτ᾽ Η | ἕκρινα 7. 
ἀλεξάνδρου ΤΡΗ͂, ἀλέξαι Β6Ο 44 προήκειν] δ Δ᾽ΟΚοπμδου, προσήκειν 
ΠΌΥῚ 4ὅ ᾿4ϑάνα] δϊοκομηδοι, ἀϑηνᾶ 1011 [ φιλτάτης) Ν᾽ Κοηδου, 
φίλτατ᾽ ΤΡΗ͂Ο, φίλατ᾽ Β 41 τὴν πριάμου Οὐ | βίᾳ οτα. ΒΟ 
48 ἀριστοφάνους ὑπόϑεσις Β, ὑπώϑεσις ῥήσου Η, οτὰ. ΟΡ 49 564. 
παῖς ροδὺ μιᾶς οΟἸ]οοαπῦ ΒΟ | καὶ οτῃη. Η | μιᾶς τῶν μουσῶν ὁ δι 
στρατοπεδευομένων) 5011081, στρατευομένων 1011 τῶν οἵα. ΒΟΗ 
ὅ8 κατασχοπεύοντες Νδῦοκ | αὐτοῖς ὑποϑεμένης ΒΟΉ ὄδ5α. μέγας 
γὰρ ἔμελλεν ἔσεσϑαι τοῖς ἕλλησι κίνδυνος 10, μέγαν δὲ ἔσεσϑαι τοῖς 
ξλλησιν κίνδυνον Η δδ54. ὡς .. “όλωνος ρτϑθίοι Οὐ οτὰ. ΒΗ͂ 

48 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

χορὸς φυλάκων. 

Ἕκτωρ. β 

“ἰνείας. β 

4όλων. 

ἄγγελος ποιμήν. 
Ῥῆσος. 

Ὀδυσσεύς. 

Διομήδης. 
᾿4ϑηνᾶ. 
Πάρις. 

Ῥήσου ἡνίοχος. 
Μοῦσα. 

Τηα]οθῖη ῬΘΥΒΟΠΒΤΌΤη απδίθιη ἀἰθαϊγητιβ Θχ μι θθηὺ 1... ἴθ ΒΟ οτάο 
Ὠ10 οϑὺ: χορὸς φυλάκων. ὀδυσσεύς. ἕκτωρ. ἄγγελος ποιμήν. αἰνείας. 
δόλων. διομήδης. δῆσος. ἀϑηνᾶ. δήσου ἡνίοχος. πάρις. μοῦσα. ἴῃ ὁ ἨϊΟ: 
χορὸς φυλάκων. ἕχτωρ. αἰνείας. δόλων. ἄγγελος ποιμήν. πάρις. ῥήσου 
ἡνίοχος. ῥδῆσος. ὀδυσσεύς. διομήδης. ἀϑηνὰ. μοῦσα. --- ὃ χορὸς προ- 
λογίξει: «ὦ 

Ῥτὸ Πάρις τη611π5 Βουιῦαν ᾿Ζ“λέξανδρος, οἷτ. 6217 οὐ 642. 

ἐ 



ΧΟΡΟΣ. 

Βᾶϑι πρὸς εὐνὰς τὰς “Εκτορέους 

τις ὑπασπιστῶν ἄγρυπνος βασιλέως. 
ἢ τευχοφόρων 

δέξαιτο νέων κληδόνα μύϑων. 

οἱ τετράμοιρον νυκτὸς φρουρὰν ὄ 

πάσης στρατιᾶς προκάϑηνται. 

ὄρϑου κεφαλὴν πῆχυν ἐρείσας. 
λῦσον βλεφάρων γοργωπὸν ἕδραν, 

λεῖπε χαμεύνας φυλλοστρώτους. 

Ἕκτορ᾽ καιρὸς γὰρ ἀκοῦσαι. 10 

ἘΚΤΩΡ, 

τίς ὅδ᾽; ἦ φίλιος φϑόγγος᾽ τίς ἀνήρ: 
τί τὸ σῆμα; ϑοόει" 

τίνες ἐκ νυκτῶν τὰς ἡμετέρας 

κοίτας πλάϑουσ᾽ ; ἐνέπειν χρή. 

ΧΟ. φύλακες στρατιᾶς. ΕΚ. τί φέρῃ ϑορύβω; 1ὅ 

ΧΟ. ϑάρσει. ΕΚ. ϑαρσῶ. 

μῶν τις λόχος ἐκ νυκτῶν; [ΧΟ. οὐκέτι. ΕΚ. τί σὺ γὰρ 

ὑπόϑεσις ῥήσου οἰΐατα ἔφ Ὀ.]8.6 ΒΌΡΘΥΒΟΥΙ. Τ1η10 8, εὐριπίδου ῥῆσος. 
“προλογίζει χορὸς φυλάκων ταϊπῖο 0, εὐριπίδου ῥῆσος 1) οὐ τίς ΠΡτῚ] 
ὑπ᾿ ἀσπίδων ς 8 ἢ] εἰ 64. ργναρ. αἰύθγω, ἔοτύ. ἐκ, οἷν, Μϑα. 924 

4 κλυδόνα Ο ὅ φρουρὰν 1}, φυλακὴν ΒΟς 6 ροβί στρατιᾶς 
οἀαυπῦ πόλεως τροίας ΠΡ 1 οτι. 1.}, 5864 γρ. ὥρϑου κεφαλὴν πήχυν 
ἐρείσας ἴπ τηᾶγρ. Βαροὺ 1,, οἷν. ΟΠγιθῦ. ραῦ. 1804 9. φυλοστρώτους 
Βε 10 ἔχτορ (1. 6. ἕκτορ οὐτὴ ᾿πα 106 ΠΟΙΏ]Ώ18 ὈΙΌΡΙ11) 6, ἕχτορα {| 

11 τίς ὅδ᾽ ἢ (ἡ 6, ἦ Βαγπ68) φίλιος φϑόγγος τίς ἀνὴρ Β6ο, τίς 
ἀνὴρ (ἀνὴρ ογαδιὺ οὐ ὅδ᾽ 50γ. ἢ ὦ φίλος (φίλος οταβιὺ οὐ φίλος εἶ 50γ. ἢ): 
φϑέγγ᾽ ὅστις ἀνὴρ ΤΡ 12 ϑροεῖ ΠΡ 18 τὰς ἁμέρας Ὁ 14 
ἐννέπειν ΒΟ], Ἐ, 564 ἴῃ 1, αἰύθυστη ν ΘΥδβΌΤΩ 16 ἔοτύ. φέρεις 17 

χόρ. ἀπο μῶν παροὺ 0, ἸΙπθοίδιη 7, [ λόχος ΒΟ, δόλος ὁ οὖ ῬΙΊΟΙΘ ὁ 
ἴῃ τ88. βουρίο 7., δοῦλος τηυῦ. ἴῃ δόλος Ρ' | ΧΟ. οὐκέτι. τί σὺ γὰρ Β0, 
ΧΟ. οὐκέτι ἘΚ. τί σὺ γὰρ ο, ΕΚ. οὐκ ἔστι. ΧΟ. τί σὺ γὰρ 1,!}, ἘΚ. 
οὐκ ἔστι σὺ γὰρ 1: ἀρ]εον! οὐκέτι ὈΙπαοΥΐ, ααἱ αὐάθτη πὰπῸ ἀηϑρθθδῦμπι 

 ΘΧΟΙΟΪ556 ρυδαῦ 
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φυλακὰς προλιπὼν κινεῖς στρατιάν, 

εἰ μή τιν᾽ ἔχων νυχτηγορίαν ; 

οὐκ οἶσϑα δορὸς πέλας ᾿Ζργείου 20 
νυχίαν ἡμᾶς 

κοίτην πανόπλους χατέχοντας; 

ΧΟ. ὁπλίζου χέρα, συμμάχων, Βύγορ ἢ. 

Ἕκτορ, βᾶϑι πρὸς εὐνάς, 

ὄτρυνον ἔγχος ἀξεέίρειν, ἀφύπνισον. 2ὅ 

πέμπε φίλους ἰέναι ποτὶ σὸν λόχον, 
ἁρμόσατε ψαλίοις ἵππους. 
τίς εἶσ᾽ ἐπὶ Πανϑοΐδαν. 

ἢ τὸν Εὐρώπας, “υκίων ἀγὸν ἀνδρῶν; 

ποῦ σφαγίων ἔφορου: 80 

ποῦ δὲ γυμνήτων μόναρχοι; 
τοξοφόροι τε Φρυγῶν 

ξεύγνυτε χκερόδετα τόξα νευραῖς. 

ΕΚ. τὰ μὲν ἀγγέλλεις δείματ᾽ ἀκούειν, 

τὰ δὲ ϑαρσύνεις. κοὐδὲν χαϑαρῶς" 8ὅ 

ἀλλ᾽ ἦ Κρονίου Πανὸς τρομερᾷ 
μάστιγι φοβῇ; [φυλακὰς δὲ λιπὼν 

κινεῖς στρατιάν.] τί ϑροεῖς; τί δὲ φῶ 

νέον ἀγγέλλειν; πολλὰ γὰρ εἰπὼν 

οὐδὲν τρανῶς ἀπέδειξας. 40 

ΧΟ. πύρ᾽ αἴϑει στρατὸς ᾿“ργόλας. ΔΕ ΙΒΌΓ. 

Ἕκτορ, πᾶδαν ἀν᾽ ὄρφναν, 

διιπετῆ δὲ νεῶν πυρδοῖς σταϑμαά. 

22 κοίτην] Ὀιπαοχί, κοίταν 101] 28 ΧΌ. οτὰ. ΒΟς1,}, δα. 1} 
συμμάχων] Ἠθηταδηπ, σύμμαχον 110 24 ἔχτωρ 7) 248 ὄτρυν᾽ ΤΡῚ 
ἀμφύπνισον 21 ψαλίους; α 28 Πανϑοΐδαν) Βοίβμθ, πανϑοίδαν Ἰ1ὈΥῚ 

29 εὐρώτας Β εὐρώπας Ὁ 81 μόραρχοι Μαβργαγνα 82 τε] δὲ ὁ 
38 ξεύγνυται Τ᾽] τόξα γε 1ὦὈἙἁὉῬΙ | νεβραῖς 5 84 ἀγγέλεις 1, ἀγγέλλεις ἢ 

86 ἢ] Βοΐῃο, ἢ 101 87.586. νοῦ φυλακὰς .. στρατιάν ἀρ] αν ΠΟΌΓΘΘ, 
οἷν. 18 89 ροβὺ νέον Ἰιΐογῳ δ᾽ αὖ ναθίαν οτᾶθα 1π 1, [| ἀγγέλειν Β' 

41 πύρ᾽ αἴϑει] Ἠαγίαππρ',, πῦρ᾽ αἴϑει ὁ, πυραίϑει γ, χὰ Βὶ δαἀδουγ!ρύστ 
ΒΟΠΟΙ πηι: τὸ χ ὅτι συνϑέτως ἀναγινώσκεται καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν Εὐριπίδου 
ὁ στίχος ] ἀργόλας ς, ἀργόλαος ΒΟ, ἀργέλας ΠΡ 48 νεῶν ὁ, ναῶν 
ΒΟ οὔ ἃ οΧ ἡ ὀοιγϑθοῖο {|| πυρσοῖς ΒΟ΄ο, πυρσοῖ 1, Ῥ}, φάεσι Ὀιϊπαοτί, 
ἴογύ, λαμπάσι, οἴ. 5080]. αἱ τῶν νεῶν ἐπαύλεις συνεχεῖς ταῖς λαμπάσιν κτὲ. 
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πᾶς δ᾽ ᾿Δγαμεμνονίαν προσέβα στρατὸς 
ἐννύχιος ϑορύβῳ σκηνάν, 4 
νέαν τιν᾽ ἐφιέμενοι 
βάξιν. οὐ γάρ πω πάρος ὧδ᾽ ἐφοβήϑη 
ναυσιπόρος στρατιά. 

σοὶ δ᾽, ὑποπτεύων τὸ μέλλον, 

ἤλυϑον ἄγγελος. ὡς ὅ0 

μήποτέ τιν᾽ ἐς ἐμὲ μέμψιν εἴπῃς. 

ΕΚ. ἐς καιρὸν ἥκεις, καίπερ ἀγγέλλων φόβον" 

ἄνδρες γὰρ ἐκ γῆς τῆσδε νυκτέρῳ πλάτῃ 

λαϑόντες ὄμμα τοὐμὸν ἀρεῖσϑαι φυγὴν 

μέλλουσι" σαίνει μ᾽ ἔννυχος φρυκχτωρία. 
ὦ δαῖμον, ὅστις μ᾽ εὐτυχοῦντ᾽ ἐνόσφιδας 
ϑοίνης λέοντα. πρὶν τὸν ᾿Ζργείων στρατὸν 

σύρδην ἅπαντα τῷδ᾽ ἀναλῶσαι δορί. 

εἰ γὰρ φαεννοὶ μὴ ξυνέσχον ἡλίου ἐ 

λαμπτῆρες. οὔτἂν ἔσχον εὐτυχοῦν δόρυ. 60 

πρὶν ναῦς πυρῶσαι καὶ διὰ σκηνῶν μολεῖν 

κτείνων ᾿Δχαιοὺς τῇδε πολυφόνῳ χερί. 

κἀγὼ μὲν ἦ πρόϑυμος ἱέναι δόρυ 
ἐν νυχτὶ χρῆσϑαί τ᾽ εὐτυχεῖ δύμῃ ϑεοῦ᾽" 

ἀλλ᾽ οἵ σοφοί με καὶ τὸ ϑεῖον εἰδότες θὅ 
μάντεις ἔπεισαν ἡμέρας μεῖναι φάος 

δι οι 

44 ἀγαμεμνονείαν 1,}}4, ἴοντύ. ᾿Δγαμεμνόνιον ἰ προσέβα ς1, Ῥ, 
προσέβη ΒΟ 46 σχηνάν)] ϑηρσκὴν 5οτηρίο αν ΒΈΡΘΙ ἣν ὁ 48 
στρατιά ἴῃ στρατὸς τηῦῦ. ἡ 49 σὺ δ᾽ Ρ, σοὶ γὰρ ἴῃ τ88. ἰ (.. 6. σὺ δ᾽ 
1} ροβϑὺ ὑποπτεύων Βυργῶ ν. 501. γε ὦ ὅ0 ροβὺ ὡς ᾿ηβοιαϊῦ ἂν ἢ 
61 μήποτέ τιν᾽ ἐς ἐμὲ μέμψιν εἴπῃς] Τπἀθιηδηπ, μήποτέ τινα μέμψιν 
(μέψιν ῬῚ εἰς ἔμ᾽ (ἐς ἡμᾶς οχΧ εἰς ἔμ᾽ ἴῃ γῶϑ. ΘΟΥΥ. ἢ) εἴπῃς Ἰ1ὈΥῚ (οὐϊδτη 
7), μήποτ᾽ ἐς ἐμέ τινα μέμψιν εἴπῃς ΒοίΠθα 62 ἥκεις] ἩΓ οὐ Ομυϊϑί. 
Ῥαύ. 1810. 2299. 2890, ἦλϑες ΒΟςΞΙΡ 1 ἀγγέλων 1, ὅ8 ἄνδρες] 
ἘΠΤΉ5]ου, ἄνδρες ΠΙὈΥῚ ὕά ἀρεῖσϑαι] 5011051, αἰρεισϑαι ἩΓ, αἴρεσϑαι 
γ6] αἵἴρεσϑαι οΘἰοΥ] ΠΥ] [ φυγὴν] Η. ϑῥορμδπιβ, φυγῆ ΠῚ δ σαίνει] 
σημαίνει 5 ὅϊ] ἀργεῖον ΟΡ ὅβ σύρσην ΒΟ ὅ9 οἱ Ρ εἶ} ξυνέσχον 
ΒΟςΦΤ οὖ Ομ γτιθῦ. ραῦ. 2888, συνέσχον 1,Ὁ, ἴογῦ. ἐξέλειπον (,,συνέσχον 
οουτυρύστη νἱαθῦαν Ὡοσυγϑηῦθ Π1ΌΤΘΤ]1 Οὐυ]0 δα ἔσχον νϑΥβιι8 Βα θη 15“ 
ΚιτΟΒΒ ΟΣ 60 ουταν ἸΓ, οὐκ ἂν ΒΟΟΙΡ 61 πωρῶώσαι ΟΟΙΥ. ἴῃ 
πυρωσαι 68 ἦ ἸΤ, ἦν οθίουϊ 1] 604 εὐτυχεῖν 5 θὅ μὲ ἸΥ͂Ρ 
Οὐ οὐ ΒΌΡΘΙΒΟΥ. 1, μοι ΒΟς | ἰδόντες ΒΚ 06 ἔπεισαν 7.1... ἔφησαν 
Βο, ἔφασαν Ο' | εἶναι ΤΡ 
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κἄπειτ᾽ ᾿Ζχαιῶν μηδέν... ἐν χέρσῳ λιπεῖν. 
οἱ δ᾽ οὐ μένουσι τῶν ἐμῶν ϑυοσκόων 
βουλάς" ἐν ὄρφνῃ δραπέτης μέγα σϑένει. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα χρὴ, παραγγέλλευν στρατῷ το 
τεύχη πρόχειρα λαμβάνειν λῆξαί 8᾽ ὕπνου, 
ὡς ἄν τις αὐτῶν καὶ νεὼς ϑρῴσκων ἔπι 

νῶτον χαραχϑεὶς κλίμακας ῥάνῃ φόνῳ, 

οὐ δ᾽ ἐν βρόχοισι δέσμιοι λελημμένοι 
Φρυγῶν ἀρούρας ἐκμάϑωσι γαπονεῖν. 

ΧΟ. Ἕκτορ, ταχύνεις πρὶν μαϑεῖν τὸ δρώμενον᾽ 

ἅνδρες γὰρ εἰ φεύγουσιν οὐκ ἴσμεν τορῶς. 

ΕΚ. τίς γὰρ πύρ᾽ αἴϑειν πρόφασις ᾿Δ4ργείων στρατόν; 

ΧΟ. οὐκ οἶδ᾽ ὕποπτον δ᾽ ἐστὶ κάρτ᾽ ἐμῇ φρενί. 

ΕΚ. πάντ᾽ ἂν φοβηϑεὶς ἴσϑι, δειμαίνων τόδε. 80 

ΧΟ. οὔπω πρὶν ἧψαν πολέμιοι τοσόνδε φῶς. 
ΕΚ. οὐδ᾽ ὧδέ γ᾽ αἰσχρῶξ ἔπεσον ἐν τροπῇ δορός. 
ΧΟ. σὺ ταῦτ᾽ ἔπραξας" καὶ τὰ λοιπὰ νῦν σχόπει. 

ΕΚ. ἁπλοῦς ἐπ᾽ ἐχϑροῖς μῦϑος ὁπλίζειν χέρα. 
ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ Αἰνέας καὶ μάλα σπουδῇ ποδὸς 8ῦ 

στείχει, νέον τι πρᾶγμ᾽ ἔχων φίλοις φράσαι. 

ΑΙΝΕΙΑΣ. 

Ἕκτορ, τί χρῆμα νύκτεροι κατὰ στρατὸν 

τὰς σὰς πρὸς εὐνὰς φύλακες ἐλθόντες φόβῳ 

νυχτηγοροῦσι καὶ κεκίνηται στρατός; 

67 μηδὲν ΒΟ 68 ϑυοσχόπων ΠΡῸ 69 ὄρφνενι Β' [| δραπέτεις 
Ο)'. τὸ παραγγέλειν Β 12 νεὼς ΥΙ͂..Ῥ, νεῶν ΒΟς]) ϑρώσκων 1Ὀτ] 
ἔπι] εστι ἃ {18 νότω Ῥ' νῶτον μ᾽ ῥάνοι ὁ 14 δεσμίοις ὁ | λελημ- 

“1 ων 

μένοι 6, λελημένοι Ἧ, λελημμένος γν6] λελημένος Οτῖδύ. ραύ. 2851, λὲ- 
λησμένοι ΒΟῚ,}}, κεκλῃμένοι ΒΙαγάοδ, οἷν. Απαν. ὅ02 τὸ γαπονεῖν ὁ 
οὔ ἩΓ αἱ] ἴῃ τηᾶγρ.. ἃ τη. 2 γε δαβουιρύατῃ μαροὺ δα γηπονεῖν αὖ ν]ἀθύα 
Γθἔθγθπάθμ, γᾶ πονεῖν ΒΟ, γηπονεῖν 7}Ρ ΤῸ πορώμενον ΟΟΥΤ ἃ τη. 3 
ἴῃ τὸ δρώμενον Ψ'ὀ 71 ἄνδρες] Μεύῃϊδθ, ἄνδρες 101] 1 φευγωσιν ΟΟΥΤ. 
ἴῃ φευγουσιν οὗ τώρως 7 18 πύρ᾽ αἴϑειν] πῦρ αἴϑειν Β, πυραίϑειν 
ος.1.,., ἴὰ 11, ΒΌΡΘΥΒΟΙ. 5610]. πυρὰ αἴϑειν ] στρατῷ Μονβίδαθ 80 φο- 
βηϑῆς 82 ὧδ᾽ αἰσχρῶς Β 88 1Τοτὖὺ. σὺ ταῦτα πράξας καὶ 84 
μύϑοις Ἧ | χέρα ΒΟςος, οἷν. Ομγῖδὺ. ραῦ. 2818, χέρας 1. 8ὅ μὴν 
οὐδ᾽ Β΄] αἰνείας 1,.Ὁ} σποδῇ Ῥ 86 ἔχον 1,!Ρ, ἔχων μ᾽ | φίλοις) ἴσως 
(Ἠγῖδῦ. ραῦ. 99 (ἔχων ἴσως) οὐ 1185 (ἴσως ἔχων), τϑοοϊρΙοπᾶππι νἹ ἀϑὕαῦ 
ἴσως 89 νυκχτιγοροῦσι (6, φνυχτ)ηγορευουσι, 5648. ΘοΧρυποῦϊβ ΠΡ ΘΥΙΒ 
ου Υ͂ 

νιν δον πων. 

Νὰ» συν 



ΡΗΣΟΣ ἘΜ} 
' 
Ἱ ΕΚ. ΔΑἰνέα, πύκαξε τεύχεσιν δέμας σέϑεν. 90 

Α1. τί δ᾽ ἔστι; μῶν τις πολεμίων ἀγγέλλεται 

λόχος κρυφαῖος ἑστάναι κατ᾽ εὐφρόνην; 

᾿ ΕΚ. φεύγουσιν ἅνδρες κἀπιβαίγνουσιν᾽. νεῶν. 

[41]. τί τοῦδ᾽ ἂν εἴποις ἀσφαλὲς τεκμήριον; 
ΕΚ. αἴϑουσι πᾶσαν νύκτα λαμπάδας πυρός" 9ὅ 
᾿ , ᾽ - 3 .«» ᾽ ΕΓ 
᾿ καί μοι δοκοῦσιν οὐ μενεῖν ἐς αὔριον, 

ἀλλ᾽ ἐκκέαντες πύρσ᾽ ἐπ᾽ εὐσέλμων νεῶν 
φυγῇ πρὸς οἴκους τῆσδ᾽ ἀφορμήσειν χϑονός. 

ΔΑ]. σὺ δ᾽ ὡς τί δράσων πρὸς τάδ᾽ ὁπλίξῃ χέρας; 
ΕΚ. φεύγοντας αὐτοὺς κἀπιϑρῴσκοντας νεῶν 100 

λόγχῃ καϑέξω κἀπικείδομαι βαρύς" 

αἰσχρὸν γὰρ ἡμῖν καὶ πρὸς αἰσχύνῃ κακόν. 

ϑεοῦ διδόντος πολεμίους ἄνευ μάχης 

᾿ φεύγειν ἐᾶσαι πολλὰ δράσαντας κακά. 

᾿Α,ἹἹ. εἴϑ᾽ ἦσϑ᾽ ἀνὴρ εὔβουλος ὡς δραστήριος. 10ὅ 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὑτὸς πάντ᾽ ἐπίστασϑαι βροτῶν 
πέφυκεν" ἄλλῳ δ᾽ ἄλλο πρόσκειται γέρας. 
σὲ μὲν μάχεσϑαι. τοὺς δὲ βουλεύειν καλῶς. 
ὅστις πυρὸς λαμπτῆρας ἐξήρϑης κλύων 

φλέγειν ᾿4χαιούς. καὶ στρατὸν μέλλεις ἄγειν 110 

τάφρου: ὑπερβὰς νυκτὸς ἐν καταστάσει. 

90 πύκαζε 7, οὐ Ομγιϑθῦ. ραὺ. 91, πυκάζον ΒΟς | τεύχεσι 
'ΒΟς1, ΡΊΨΣ, σέϑεν ΒΟΦΊΨ, τὸ σὸν ΤΡ 91 ἀγγέλεται αὶ 92 δόλος 
ἹῬ λόχος ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ρ, δόλος ΒΟςΙ,, λόχος Ομγδῦ. ρϑύ. 94 98 ἄνδρες] 
᾿Μαιμῖαθ, ἄνδρες ἸἰοΥ] 1 κἀπιβαίνουσι ΒΟςΙ, Ὑ͵, κἀπιβαίνουσιν 1Ὁὃ"ἙὈ 
94.534. ῬΘΥΒΟΠ8Β Οτ., 5864 ραποία μΒαροῦ Β 94 τοῦδ᾽ 1, ", τῶνδ᾽ ΒΟ, 
ἵν, Ομ γιϑὺ. μοῦ. 2198 τί τ΄ ἄρ᾽ ἐναργὲς τῶνδ᾽ (4111 1101] τοῦδ᾽) ἐρεῖς 
τεχμήριον, 2840 τί γὰρ ἐναργὲς τοῦδ᾽ ἐρεῖς τεχμήριον, ἀπἂθ ΘΟΠΙΟΙ5 τί 
τοῦδ᾽ ἐναργὲς ἐξερεῖς τεχμ. οὕ παν(ὴς νυκτ(ϑὴς (πάντες νύκτας Κ΄ 
ς Θ6 χἀμοὶ οΪ| μοι Ῥ, 5864 οἐ ἴῃ 188. 50Υ. Ρ}] μενεῖν] 4. Ῥοχίαβ, μένειν 
Ἰἰου] | ἐσαύριον ΒΟς1,, ἐπαύριον Ρ (σα ϑὰροι π᾿ 507. 9») 91 ἐχκαίαντες 
[Β, ἐκκήαντες Οὐ, ἐκκέαντες ΟΡ οὐ ἐ ἴῃ τ88. ἃ τὰ. 8 80. 7. πῦρ Β 
99 56. ῬΟΙΒΟΠδΒ οἵη. Β 99 ὁπλίξεις ΠΡ, ς ἀο]ονιῦ 1} χέρα ΑἸάϊπμδ 
100 κἀπιϑρώσκοντας 107 [101 χκἀπικήσομαι ΒΒ 10 εἴθ᾽) εἶσϑ᾽ ΡῚ 
δραστήριος) Εἰ. απ. ϑοβιηϊαί, δράσαι χερί Ἰ1Ότὶ, οἷν. ΟἸγιβῦ. ραῦ. 2801 
εἶθ ἦσϑ᾽ ἀνὴρ πρόβουλος ὡς δράσαι χερί 100 ὠϊτὸς ΒΟ, αὐτὸς ΟΡ 
Οὗ ΟΟΥΥ. 6Χ ὡυτὸς 1, ὡυτὸΣ 101 καλὸν αὖ νΙἀοίαγ Βαροῦ δηΐθ γέρας 

6 108 σοὶ μὲν .. τοῖσδε ΟΠγΙδύ. ρεῦ. 2510. 1 νϑυύϑατη, αἀαθπὰ Θχῃϊθοῦ 
Βίου. 8. ὅ4, 9, ἀο]οὺ Ἠδυνογάρθη 110 φλέγειν] Μυβρτανθ, φεύγειν 
ἸΌΥῚ, ἔοσῦ. αἴϑειν 
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καίτοι περάσας κοῖλον αὐλώνων βάϑος. 

εἰ μὴ κυρήσεις πολεμίους ἀπὸ χϑονὸς 

φεύγοντας, ἀλλὰ σὸν βλέποντας ἐς δόρυ. 

νικώμενος μὲν οὔτι μὴ μόλῃς πάλιν" 116. 

πῶς γὰρ περάσει σκόλοπας ἐν τροπῇ στρατός; 
πῶς δ᾽ αὖ γεφύρας διαβαλοῦσ᾽ ἱππηλάται., 
ἣν ἄρα μὴ ϑραύσαντες ἀντύγων χνόας; 
νικῶν δ᾽ ἔφεδρον παῖδ᾽ ἔχεις τὸν Πηλέως. 

ὅς σ᾽ οὐκ ἐάσει ναυσὶν ἐμβαλεῖν φλόγα, 120 
οὐδ᾽ ὧδ᾽ ᾿Δχαιούς, ὡς δοκεῖς, ἀναρπάσαι. 

αἴϑων γὰρ ἁνὴρ καὶ πεπύργωται ϑράσει. 

ἀλλὰ στρατὸν μὲν ἥσυχον παρ᾽ ἀσπίδας 

εὕδειν ἐῶμεν ἐκ κόπων ἀρειφάτων. 

κατάσκοπον δὲ πολεμίων. ὃς ἂν ϑέλῃ, ͵ 12 
πέμπειν δοκεῖ μοι κἂν μὲν ἄρωνται φυγήν. 
στείχοντες ἐμπέσωμεν ᾿Δργείων στρατῷ" 

εἰ δ᾽ ἐς δόλον τιν᾽ ἥδ᾽ ἄγει φρυκτωρία. 

μαϑόντες ἐχϑρῶν μηχανὰς κατασκόπου 

βουλευσόμεσϑα' τήνδ᾽ ἔχω γνώμην, ἄναξ. 180 

ΧΟ. τάδε δοκεῖ, τάδε μεταϑέμενος νόει. Β.ΤΌΡΕ. 
σφαλερὰ δ᾽ οὐ φιλῶ στρατηγῶν κράτη. 
τί γὰρ ἄμεινον ἢ 

ταχυβάταν νεῶν κατόπταν μολεῖν 
’ Ο᾽ ’ 2 » -» 2 

πέλας ὃ τί ποτ ἄρα δαΐοις 18ὅ 

πυρὰ κατ᾽ ἀντίπρῳρα ναυστάϑμων δαίεται; 

112- 161 οῃ. Β 118 κυρήσῃης 5 11 οὔτι μὴ .. πάλιν] Οοοῦ 
(πάλιν ΒΘΙ5Κ6), τήνδε μὴ (τήνδ᾽ ἐμὴ οΟ).. πόλιν ΒΞ20Ος, τήνδ᾽ οὐ μὴ... 
πόλιν 1, Ῥ, τήνδε μὴ οὐ... πόλιν ϑομδροίο 110 περάσει ΟΡ οὖ σ ΒΆΡΕΙ 
δι, ὙΩ]Π1Ὸ βουιρίο 853 οὖ τπσῦ. 1πη περάση Ο, περάσεις 7 στρατός Β56Ὃς, 
δορός ΠΡ 118 ἄρα 1101] | ἀντύγων] ἀξόνων ΒΙογαΘ5 | χνόας ΘΧ χρύας 
ΟΟΥΤ. 6 120 σ᾽ οΩ. Ρ 121 διαρπάσαι (ἄν ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 811ὦ τη.) ΒΖ 122. 
ἀνὴρ 1101] } πεπύρωται ὁ ϑράσει 0, χερί ΒΟΙΡ. 124 κόπων Β"7,ῬῬὉ, 
πόνων (ὐν | ἀρειφάντων 126 ἄρωνται] 5ΟΙΡΒΙ, αἴρωνται Ἰ1ὈΥῚ ᾿ 
φυγήν] ΗἩ. ϑύορμεμηιβ, φυγῇ ν0] φυγῆ 1101] 121 στείχοντες} ἴογῦ. 
σπεύδοντες 128 εἰ δ᾽ ὡς 1,}, εἰ δ᾽ εἰς ΒΟ οὐ ἴπ τὰΒ. ρ, ἴοτὺ. εἰ δ΄ 
οὖν 129 κατασκόπους Β'5Ος 180 ἔχω προϑυμίαν (οτα. ἄναξ) 6. 
οἵν, ΟἸὨγιθῦ. ραῦ. 1910 ἔχω γνώμην ἐγώ 181 μεταϑέμενος Οὐ, μετατι- 
ϑέμενος Β'61}Ὁ 184 κατόπταν ὁ, κατόπτην ΟΡ (πὰ Β" νοχ ϑνᾶ- 
111) μολεῖν} [ογῦ. σκοπεῖν 18 ὅϑι Β5Ο0ς| ἂρ 1, οὖ αὖ νἱά. Ρ, ἂν» 

186 ἀντίπρῳρα Β5 Οεῖ, ἀντίπρωνα Τ0ὃὉ 
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ΕΚ. νικᾶτ᾽, ἐπειδὴ πᾶσιν ἁνδάνει τάδε. 

στείχων δὲ κοίμα συμμάχους" τάχ᾽ ἂν στρατὸς 
κινοῖτ᾽ ἀκούσας νυχτέρους ἐκκλησίας. 

ἐγὼ δὲ πέμψω πολεμίων κατάσκοπον. 140 
Ι κἂν μέν τιν᾽ ἐχϑρῶν μηχανὴν πυϑώμεϑα, 

σὺ πάντ᾽ ἀκούσῃ καὶ παρὼν εἴσῃ λόγον" 
' ἐὰν δ᾽ ἀπάρωσ᾽ ἐς φυγὴν ὁρμώμενοι, 

σάλπιγγος αὐδὴν προσδοκῶν καραδόκει, 

ὡς οὐ μενοῦντά μ᾽ ἀλλὰ προσμίξω νεῶν 14 
β ὁλκοῖσι νυκτὸς τῆσδ᾽ ἐπ᾽ ᾿4ργείων στρατῷ. 
Α1. πέμφ᾽ ὡς τάχιστα νῦν γὰρ ἀσφαλῶς φρονεῖς. 

β σὺν σοὶ δ᾽ ἔμ᾽ ὄψει καρτεροῦνϑ'᾽ ὅταν δέῃ. 
ΕΚ. τίς δῆτα Τρώων οἱ πάρεισιν ἐν λόχῳ 

ϑέλει κατόπτης ναῦς ἐπ᾽ ᾿Φργείων μολεῖν; 160 

τίς ἂν γένοιτο τῆσδε γῆς εὐεργέτης: 

τίς φησιν; οὔτοι πάντ᾽ ἐγὼ δυνήσομαι 

πόλει πατρῴα συμμάχοις ϑ᾽ ὑπηρετεῖν. 

ΟΔΟΛΩ͂Ν, 

ἐγὼ πρὸ γαίας τόνδε κίνδυνον ϑέλω 
δίψας κατόπτης ναῦς ἐπ᾽ ᾿Δργείων μολεῖν. 16 

καὶ πάντ᾽ ᾿Ζ4χαιῶν ἐκμαϑὼν βουλεύματα 
ἥξω" ᾽πὶ τούτοις τόνδ᾽ ὑφίσταμαι πόνον. 

ΕΚ. ἐπώνυμος μὲν κάρτα καὶ φιλόπτολις 
Ζόλων᾽ πατρὸς δὲ καὶ πρὶν εὐκλεᾶ δόμον 

. νῦν δὶς τόσῳ τέϑεικας εὐκλεέστερον. 1600 

240. οὐκοῦν πονεῖν μὲν χρή, πονοῦντα δ᾽ ἄξιον 

ι 181 ἀνδάνει ς 138 κοίμα] ΡΊοΥΒοη (οἵν. 662), κόσμει ὁ, Ῥ6 σκόπει, 
550 189 νυχτέρας ὁ 141 πυϑώμεϑα οοὐΥ. ὁχΣ πευϑώμεϑα αὖ 
γἱὰ. ὁ 142 σύμπαντ᾽ 6] λόγον 1, Ὁ, λόγους Β5Ος 148 ἀπάρωσ᾽] 
ΒΟΥΡΒΙ, ἀπαίρωσ᾽ 11 νυ] 145 54. ἔοτί. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ᾿Δργείων νεῶν ὁλκοῖσι 
ψυχτὸς τῆσδε προσμίξω στρατῷ 1406 ὀλκοῖσιν 61 στρατόν ΤΡ 141 
Πεμσπ᾿ 1, 508 πὶ ἴπ ΤΆ8. ΒΟΥ. ἱ, πέμφ᾽ !Ρ, 56ἃ φ ἴῃ 188. Β0Υ. ᾿ 148 
δ᾽ ἔμ᾽] Βοίμα, δέ μ᾽ Πθτὶ 149 λόχῳ 1.,!Ρ, λόγῳ Β΄ Ος 1560 ϑέλει] 
ΟΕ νιβύ. μοῦ. 1984 ΠΥ] 4111 τολμᾷ 411 ϑέλει Θχῃιθηῦ, ἀπᾶθ 810 τολμᾷ 
᾿θοτητηθπα δῦ Πορυϊηρ 161 γένοι Ῥ γένοιτο Ρ 1862 τί Ῥ τίς » |[ οὔτι 

67} 164 πρὸ 6Χ πρὸς ΟΟΙΥ. ὁ 165 ναῦς ϑιρογβοῦ, ν Ο 159 
δόλων Ἰηΐου ὁ οὗ 5 οἵϑϑου Ρ 160 τόσῳ τέϑεικας] ΕἸΤΉΒ]ΘΥ, τόσως 
ἔϑηχας ΒΟΙ, Ῥ, τόσῳ σ᾽ ἔϑηκας ο, τόσῳ τέϑηκας Νᾶποῖς 101 μὲν 6, 
μὲ ΓΤ. οὐ Ομυῖβθ. ραῦ. 1964 
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μισϑὸν φέρεσϑαι. παντὶ γὰρ προσκείμενον 

κέρδος πρὸς ἔργῳ τὴν χάριν τίκτει διπλῆν. 

ΕΚ. ναί, καὶ δίκαια ταῦτα κοὐκ ἄλλως λέγω. 
τάξαι δὲ μισϑὺὸν πλὴν ἐμῆς τυραννίδος. 106᾽ 

240. οὐ σῆς ἐρῶμεν πολυόχου τυραννίδος. 

ΕΚ. σὺ δ᾽ ἀλλὰ γήμας Πριαμιδῶν γαμβρὸς γενοῦ. 

240. οὐδ᾽ ἐξ ἐμαυτοῦ μειζόνων γαμεῖν ϑέλω. 

ΕΚ. χρυσὸς πάρεστιν, εἰ τόδ᾽ αἰτήσεις γέρας. 

240. ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐν οἴκοις" οὐ βίου σπανίζομεν. 1τὸ 

ΕΚ. τί δῆτα χρήξεις ὧν κέκευϑεν Ἴλιος: 
40. ἑλὼν ᾿Ζχαιοὺς δῶρά μοι ξυναίνεσον. 
ΕΚ. δώσω" σὺ δ᾽ αἴτει πλὴν στρατηλάτας νεῶν. 
240. κτεῖν᾽, οὔ σ᾽ ἀπαιτῶ Μενέλεω σχέσϑαι χέρα. 

ΕΚ. οὐ μὴν τὸν ᾿Ιλέως παῖδά μ᾽ ἐξαιτῇ λαβεῖν; 1τῦ 

240. κακαὶ γεωργεῖν χεῖρες εὖ τεϑραμμέναι. 
ΕΚ. τίν᾽ οὖν ᾿4χαιῶν ξῶντ᾽ ἀποινᾶσϑαι ϑέλεις; 
240. καὶ πρόσϑεν εἶπον" ἔστι χρυσὸς ἐν δόμοις. 
ΕΚ. καὶ μὴν λαφύρων γ᾽ αὐτὸς αἵρήδσῃ παρών. 

20. ϑεοῖσιν αὐτὰ πασσάλευε πρὸς δόμοις. 180 

ΕΚ. τί δῆτα μεῖζον τῶνδέ μ᾽ αἰτήσεις γέρας; 

20. ἵππους ᾿Αχιλλέως" χρὴ δ᾽ ἐπ᾽ ἀξίοις πονεῖν 
ψυχὴν προβάλλοντ᾽ ἐν κύβοισι δαίμονος. 

ΕΚ. καὶ μὴν ἐρῶντί γ᾽ ἀντερᾷς ἵππων ἐμοί" 
ἐξ ἀφϑίτων γάρ ἄφϑιτοι πεφυκότες 18 

τὸν Πηλέως φέρουσι ϑούριον γόνον" 
δίδωσι δ᾽ αὐτοὺς πωλοδαμνήσας ἄναξ 

102 5α. μισϑὸν προαϑρεῖν .. προκείμενον ἄϑλον πρὸς ἔργῳ ΟἸτΊΒί. 
Ῥαῦ. 196 5α. ΤΟ ΗΚ οἵὴ. Ὁ 106 πολυόχου 1,1, πολιούχου ΒΟ, 
πολιόχου ὁ 1608 οὐδ᾽ ΒΟ, οὐκ 61. Ρ 169 πάρεστιν ΒΟ, γάρ ἔστιν 
71} αἰτήσεις 61,}}, αἰτήσῃ ΒΟ 110 οὐ σπανίξομεν βίους 171 ἴλιον ὁ 

1712 ἀχαιοὺς ὁΧ ἀχαιῶν οοτν. Ὁ 114 χέρας ΠΡ 11 ἔοτῦ. ἦ μὴν 
τὸν ἰλέως ΜΒ, τὸ νηλέως ταῦ. ἴῃ τὸν νηλέως Ο᾽, τὸν ὀιλέως {7 τὸν ἰλεόν 
γε 6 ] παῖδά μ᾽] παῖδ᾽ ο | ἐξαιτεῖς 61. 111 ξῶντ᾽ ἀποίνασϑαι ὁ 
(ἀποινᾶσϑαι 56}0].), ξῶντα ποινᾶσϑαι ΒΟ οὖ οὕτη 5080]. ἴῃ τηᾶῦρ. 

ἀντὶ τοῦ τιμωρεῖσϑαι. καὶ ἀπεμπολεῖν 11, 119 γ᾽ 6, οι; ΒΟΙΙΙ 

παρών] λαβών ς 180 δόμους 1,, δόμους 7 181 τόνδε Ρ τῶνδε ρ 

αἰτήσεις 1, Ὁ, αἰτήσει , αἰτήσῃ Ο΄ς, ἀπαιτήσεις ΟἸγΙδῦ. ραύ. 1912 182 
ἀχιλέως ΒΒ | πονεῖν) μολεῖν ς 188 διαίμονος ΚΒ 184.γὃ᾿ ΒΟΌΣ 
ὭῬΡῬΦ 187 αὐτὰς 0), αὐτὸς θ͵οΡγθο | πωλωδαμνήσας ( 



ΡΗΣῸΣ; 5 

β Πηλεῖ Ποσειδῶν, ὡς λέγουσι. πόντιοο. 

ἀλλ᾽ οὔ σ᾽ ἐπάρας ψεύσομαι" δώσω δέ σοι 
β κάλλιστον οἴκοις κτῆμ᾽ ᾿Αχιλλέως ὄχον. ἘΣ 80 
40. αἰνῶ" λαβὼν δέ φημι κάλλιστον “Φρυγῶν 

͵ δῶρον δέχεσϑαι τῆς ἐμῆς εὐσπλαγχνίας. 

σὲ δ᾽ οὐ φϑονεῖν χρή" μυρί᾽ ἔστιν ἄλλα σοι, 

ἐφ᾽ οἷσι τέρψῃ τῆσδ᾽ ἀριστεύων χϑονός. 

ΧΟ. μέγας ἀγών, μεγάλα δ᾽ ἐπινοεῖς ἑλεῖν: φιξϑίγ. 190 

μακάριός γε μὴν κυρήσας ἔσῃ. 

πόνος ὅδ᾽ εὐκλεής" 

β μέγα δὲ κοιράνοισι γαμβρὸν πέλειν. 

τὰ ϑεόϑεν ἐπιδέτω Δίκα. 

τὰ δὲ παρ᾽ ἀνδράσιν τέλειά σοι φαίνεται. 200 

.ΖΟ. στείχοιμ᾽ ἄν" ἐλϑὼν δ᾽ ἐς δόμους ἐφέστιος 

σκευῇ πρεπόντως σῶμ᾽ ἐμὸν καϑάψομαι., 
κἀκεῖθεν ἥσω ναῦς ἐπ᾽ ᾿Ζργείων πόδα. 

ΧΟ. ἐπεὶ τίν᾽ ἄλλην ἀντὶ τῆσδ᾽ ἕξεις στολήν; 

20. πρέπουσαν ἔργῳ κλωπικοῖς τὲ βήμασι. 20ὔ 

ΧΟ. σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρὸς χρὴ σοφόν τι μανϑάνειν" 

λέξον. τίς ἔσται τοῦδε δώματος δαγή; 

.20. λύκειον ἀμφὶ νῶτον ἅψομαι δορὰν 

καὶ χάσμα ϑηρὸς ἀμφ᾽ ἐμῷ ϑήσω κάρα, 
βάσιν τε χερσὶ προσϑίαν. καϑαρμόδας 210 

καὶ κῶλα κώλοις. τετράπουν μιμήσομαι 

λύκου κέλευϑον πολεμίοις δυσεύρετον, 

191 54. φημι τῆς ἐμῆς εὐσπλαγχνίας. δῶρον δέχεσϑαι τῆς ἐμῆς 
᾿ῤσπλαγχνίας ς 192 εὐσπλαχνίας ΒῚΡ 19 μέγας μὲν ἀγών ΤΡ 
Ι 191 πόνος ὅδ᾽} Νϑθοκ, πόνος δ᾽ 1101] 198 μεγάλα δὲ ΠΡ 
99 τὰ] ϑ'οιά]ου, τὰ δὲ ΠΡΥῚ | ϑεόϑι ἐπίτῳ δίκᾳ 5 200 τάδε ὁ] ἀνδράσι 
Ὀγ!, ἔἕογὺ. ἀνέρων (οἶτ. 229) | τέλεια 7, τέλει Ρ͵ τέλεα ΒΟς 201 δ᾽ 
{ῃ. ΝΕ 64. ΑἸάϊηδ, | ἐς πΒαροτθ νἀθύαν Ο 208 κἀκεῖϑεν ἤσω Β-ο, 
᾿ἀκεῖϑεν οἴσω Οὐ, κεῖϑεν δ᾽ ἐφήσω 1,8 204 ἐπεὶ τίν᾽ ΒΟο, εἴπ᾽ ἦ 
ἵν ΤΡ 20ῦὅ 240. οτὰι. ὁ [ κλωπικοῖς 6, κλοπιυκοῖς Ο, κλοπτικοῖς ΒΒ, 

λεπτικοῖς ΤΡ] βήμασιν ΟΡ 201 ἐστι Β΄] σαγή ΒΟῚ, Ὀ (οἴν. 5680]. 8 
ς σφαγή, ὀξυτόνως. Ἡρωδιανός), σάγη ὁ ἴοτῦ. τοῦδε σάγματος τρόπος; 

208 20. οἵη. 6 [ νῶτον ἅψομαι ΒΟο, νῶτα ϑήσομαι ὩΡῚ ὑῶν, 
νάψομαι (ονοὺ 909 χάσμα ΒΟςο, σχῆμα ΤΡ] ἀμφ᾽ αὐτῷ, ἘΠ ῸΥ: 
πῶ ΒΌΡΘΥ αὐτῷ, ς 212 πολεμίους ὁ 
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τάφροις πελάξων καὶ νεῶν προβλήμασιν. 

ὅταν δ᾽ ἔρημον χῶρον ἐμβαίνω ποδί, 

δίβαμος εἶμι" τῇδε σύγκειται δόλος. 210 

ΧΟ. ἀλλ᾽ εὖ σ᾽ ὃ Μαίας παῖς ἐκεῖσε καὶ πάλιν ; 

πέμψειεν Ἑρμῆς, ὅς γε φηλητῶν ἄναξ. 

ἔχεις δὲ τοὔργον εὐτυχεῖν μόνον δε δεῖ. 

40. σωϑήσομαί τε καὶ κτανὼν Ὀδυσσέως 

οἴσω κάρα σοι, σύμβολον δ᾽ ἔχων σαφὲς 290 

φήσεις 4Δόλωνα ναῦς ἐπ᾽ ᾿Αργείων μολεῖν. ἷ 

ἢ παῖδα Τυδέως" οὐδ᾽ ἀναιμάχτῳ χερὶ 

ἥξω πρὸς οἴκους πρὶν φάος μολεῖν χϑόνα. 

ΧΟ. Θυμβραῖε καὶ 4)άλιε καὶ Λυκίας 5 ΓΟΡἢ. 

ναὸν ἐμβατεύων ὈΡΗΝ 

"Ἄπολλον, ᾧ δία κεφαλά, μόλε τοξήρης, ἱκοῦ ἐννύχιος. 

καὶ γενοῦ σωτήριος ἀνέρι πομπᾶς 

ἁγεμὼν καὶ ξύλλαβε Ζαρδανίδαις. 280 

ὦ παγκρατές, ὦ Τροΐας 

τείχη παλαιὰ δείμας. 

μόλοι δὲ ναυκλήρια, καὶ στρατιᾶς πα  βύτ. 

Ἑλλάδος διόπτας 

ἴκοιτο, καὶ κάμψειε πάλιν ϑυμέλας οἴκων πατρὺς 

ι ἸΙλιάδαο. φϑῦ 

Φϑιάδων δ᾽ ἵππων ποτ᾽ ἐπ᾽ ἄντυγι βαίη 

δεσπότου πέρσας τὸν ᾿᾽Δ4χαιὸν ἤρη; 

16 εἰμὶ Β.1,8, εἶμι ΟἹ 311 φιλητῶν 56ΒΟ 218 δεῖ .1,}, χρή. 

ΒΟ σε δεῖ μόνον α 219 τε] δὲ 6] ὀδυσέως Β 220 σαφὲς δ᾽ ἔχων ὁ 

228 Του. χϑονί 221 ἴκου Ἰ1Ὀτ] 1 Ῥοϑῦ ἵκου ἰηβουαϊ δ᾽ 1 εὐνύχιος 6] 

ροϑὺ ἐννύχιος ἄυδ6 Ἰδοτθθ θτϑβαθ (δῖπθ ἀπ} 10 ἣγ) ἴῃ 1], 9929 54. καὶ 

γενοῦ σωτήριος .. ἁγεμὼν καὶ] Ὀϊπᾶογῇ, ἁγεμὼν (ἡγεμὼν Ὶ σωτήριος .. 

καὶ γενοῦ καὶ 1011 281 Τροΐας] ΤωϑομτηθΠῃ, τροίας 110] 284 οἵη. ἴπ 

ἤπθ ρδρίπδθ, 8604 υϑυϑιιϊ ῬΙΌΧΙΤΩΟ 1π ΒΌΤΩΤΩΔ Ῥρίπο αὖ ΒΟΠΟΙ1ΟΠ. ΒΌΡΘΙ: 

ϑυμέλας ἀἄδβον. Ἰἰδουῖβ ταϊπουῖοαβ ἑλληνικῆς ἑλλάδος διόπτας Β, ο1. 

οἰΐδα σς 280 κάμψειεν Β, κάμψοι 10 (ἐν ΒΌΡΘΙ οἐ 507. ἢ) πατρὸς 

ΒΟο, πάτρας ΤΙῬ ] ἰλιάδας ο, ἰλιάδος ΒΟΠΡ 286 φϑιάδων οἴκων 

τότ᾽ ἐπ᾽ ἄντυγα ε πότ᾽ ΒΟ, οτὰ. 1] ἐπ᾽ διῖο ἄντυγα ογαβὶῦ οὐ ροϑὺ 

ἵππων ϑοτῖρδὶῦ αὖ πραθίαπι βἰὺ, 1 ἄντυγι ΒΟ, ἄντυγα 1} 2481 πέρσας 

τὸν] Οδηΐοι, πέρσαντος ΤΌΤ] [ ἀχαιῶν ...5 Ἷ 
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" 
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τὰς πόντιος Αἰακίδα 940 

Πηλεῖ δίδωσι δαίμων. ὁ 

ἐπεὶ πρό τ᾽ οἴκων πρό τε γᾶς ἔτλα μόνος 5ίτορῃ. 
ναύσταϑμα βὰς κατιδεῖν" ἄγαμαι 

λήματος" ἦ σπανία ϑ4ῦ 
τῶν ἀγαϑῶν, ὅταν ἢ 

δυσάλιον ἐν πελάγει καὶ σαλεύῃ 

πόλις. ἔστι Φρυγῶν τις ἔστιν ἄλκιμος" 250 

“ἔνι δὲ ϑάρσος ἐν αἰχμᾷ᾽ πόϑι Μυσῶν ὃς ἐμὰν συμ- 

μαχίαν ἀτίζει; 

τίν᾽ ἄνδρ᾽ ᾿Ζχαιῶν ὁ πεδοστιβὴς σφαγεὺς δταίϊδίτ. 
οὐτάσει ἐν κλισίαις, τετράπουν δ 
ὠἵμον ἔχων ἐπὶ γαῖαν 
ϑηρός; ἕλοι Μενέλαν, 

Ν 3. ἢ ἤ ΠΑ κα ΛὉ κτανὼν δ᾽ ᾿Ζγαμεμνόνιον κρᾶτ᾽ ἐνέγκοι 
Ἑλένᾳ κακόγαμβρον ἐς χέρας γόον, 260 
ὃς ἐπὶ μῶλον, ὃς ἐς γᾶν Τροΐαν χιλιόναυν ἤλυϑ'᾽ ἔχων 

στρατείαν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ἄναξ. τοιούτων δεσπόταισιν ἄγγελος 

εἴην τὸ λοιπὸν οἷά σοι φέρω μαϑεῖν. 20 

ΕΚ. ἦ πόλλ᾽ ἀγρώτῃ σκαιὰ πρόσκειται φρενί" 
καὶ γὰρ σὺ ποίμνης δεσπόταις τευχεσφόροις 

240 ποντίας ΒΟ 241 δαίμων ς1,}, δόμων Β΄. δόμον ΞΌΡΘΥΒΟΥ. 
ων Ο 245 ἢ ΒΟ πανία Β, σπανία Β56Ο, σπάνια ο, σπάνις ΠΡ 
241 δυσάλιον Βύ΄ο, δυσάλιος 1, δυσάνεμον Νὅθοκ | σαλεύει 91, "Ὁ 

“250 τίς Βο 251 ϑάρσος ΟἹ, ϑράσος ΒΗ] ἐν αἰχμαῖς 10 οὗ υὐ 
νἱα. Ῥυϊπηαβ 6, ἔογῦ. ἐς αἰχμάν | πόϑι] αυ. Ἠοΐηδημ, ποτὶ Ἰ1ΌΥ] (οἰτ- 
Ο]0 1πο]αδιὺ 1) | ὃς] ὡς Ρ 204 παιδοστιβὴς 48 οὐτάσειεν κλισίαις ς 

2ῦ00 ἐπὶ γαῖαν ΒΟ, ἐπὶ γαίᾳ ο, ἐπὶ γαίας 1, (γαίας οἴτοι]ο 1η- 
Οἰαδιὺ ἢ), ἐπὶ γᾶν ὨΙπαοτῇ, ἀγρίου ἩἨθυογάθη 20] μενέλαον (ο οχ ν 
οογγθοίο) 7), 208 ἀγαμεμνόνιον Βι,, ἀγαμεμνόνειον (ν ΒΌΡΘΙ δὲ Β0ΙΡ0) 
Ο, ἀγαμεμνόνειον 91. 2060 ἐς Πῖο Π10Υ] | χέρας 1... χεῖρας ΒΟς 
26156.. μῶλον] ϑοδ!σοΥ, πῶλον 1,}, πόλιν ρα, πτόλιν ΒΟ ᾿| ἐς γᾶν) 
Ιπαοτγῇ, ἐπὶ γᾶν ΒΟΟΡ, ἐπὶ τὰν 1, Τροΐαν] Πιπαογῖ, τροίαν Β Ος1), 

Ἵ 

οἴη. ἢ στρατείαν] Ηφαΐῃ, στρατιάν 1101] 264 οὐ 211 4ΓΓ.] ποιμήν ς 
260ὅ εἴην Β6ορ, οἴην Π'ῬὋῚ μαϑεῖν φέρω ὁ 2600 ἀγρώτῃ!] 5011Ρ81, 

ἀγρώταις Β (αι ἴῃι ἡ ΘΟΥΥΟΧΙ556 νἱἀούαγν ὃ) 1,, ἀγρόταις (, ἀγρώσταις 6 Ὁ 
201 ποίμνης) 5011051, ποίμνας Ἰ1011 | τευχεφόροις ( 

Ἑπτγῖρῖᾶθ5, ΒΠθβιβ. 2 
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ἥκειν ἔοικας ἀγγελῶν ἵν᾽ οὐ πρέπει. 

οὐκ οἶσϑα δῶμα τοὐμὸν ἢ ϑρόνους πατρός. 
οἵ χρῆν γεγώνειν σ᾽ εὐτυχοῦντα ποίμνια; 2το 

ΑΓΓ. σκαιοὶ βοτῆρές ἐσμεν᾽ οὐκ ἄλλως λέγω. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧσσόν σοι φέρω κεδνοὺς λόγους. 
ΕΚ. παῦσαι λέγων μοι τὰς προδαυλείους τύχας" 

μάχας πρὸ χειρῶν καὶ δόρη βαστάξομεν. 
ΑΓΙΓ. τοιαῦτα κἀγὼ σημανῶν ἐλήλυϑα" Ὡτῦ 

ἀνὴρ γὰρ ἀλκῆς μυρίας στρατηλατῶν 

στείχει φίλος σοὶ σύμμαχός τε τῇδε γῇ. 

ΕΚ. ποίας πατρῴας γῆς ἐρημώσας πέδον ; 

ΓΙ... Θρήκης" πατρὸς δὲ Στρυμόνος κικλήσκεται. 

ΕΚ. Ῥῆσον τιϑέντ᾽ ἔλεξας ἐν Τροία πόδα. 280 
ΑΓΙΓ. ἔγνως" λόγου δὲ δὶς τόσου μ᾽ ἐκούφισας. 

ΕΚ. καὶ πῶς πρὸς Ἴδης ὀργάδας πορεύεται. 

πλαγχϑεὶς πλατείας πεδιάδος 8᾽ ἁμαξιτοῦ; 

ΑἍΓΓΙ. οὐκ οἶδ᾽ ἀκριβῶς" εἰκάσαι γε μὴν πάρα. 

ὄρφνῃ γὰρ οὔτι φαῦλον ἐμβαλεῖν στρατόν, 28 

κλύοντα πλήρη πεδία πολεμίας χερός. 

φόβον δ᾽ ἀγρώσταις, οἵ κατ᾽ ᾿Ιδαῖον λέπας 

οἰκοῦμεν αὐτόρριξον ἑστίαν χϑονός. 

παρέσχε δρυμὸν νυχτὸς ἔνϑηρον μολών. 

πολλῇ γὰρ ἠχῇ Θρηκιος βρέμων στρατὸς 290 

ἔστειχε ϑάμβει δ᾽ ἐκπλαγέντες ἵεμεν 

ποίμνας πρὸς ἄκρας. μή τις ᾿Φργείων μόλῃ 

λεηλατήσων καὶ σὰ πορϑήσων σταϑμά. 

πρὶν δὴ δι᾿ ὥτων γῆρυν οὐχ ᾿Ελληνικὴν 

268 ἥκεις Β 209 πατρὸς ϑρόνους ὁ 270 οἷ χρῆν ο, οἵ χρὴν Β, 
οὗ ᾽χρῆν Οὐ, οἷς χρὴ 1} γεγωνεῖν 1101]  εὐϑενοῦντα ἨἩθΙνογάθῃ | ποι- 
ὠνίων ὁ (εὐτυχεῖν τὰ ποιμνίων Ἐ'. απ. Βομπ14) 271 ΑΓΓ΄ οτὰ. , γγϑϑῖ, 
Ῥ}» (αυοᾶ δἀηΐθ 272 τη]η10 βουηρύπμῃ ουὐδῦὺ ἄγγ, ΘΥαβασῃ) [ λέγω ὁ, λέγεις Υ 

214 μάχας] αἰχμὰς Μοίποκο, [ονῦ. λόγχας | δόρῦ ὁ 210 ἀλκῆς ΤΡ 
ἀρχῆς Β ὅς, αἰχμῆς Βιαποποηδβίθιη  ἔουῦ. μυρίου 211 σοι 5 218 [ἴογΐ. 
πατρῷον 210 κιχλύσκεται ' κικλήσκεται ρ, κικλήσκεται, Τα θηβϑο ἢ 

282 ροϑὺ 288 οοἸ]]οοαῦ ὁ 288 πλαχϑεὶς ΒΡ, πλαγχϑεὶς » πλατείαις 
1,10, πατρῴας ὁ τ᾽ ἀμαξιτοῦ ΒΟς.1. 288 ἄγγ Ὠϊο, πο 2384 ργϑθ- 
ἤχασῃ μαροὺ Ο 28ῦὅ ὄρφνῃ] δΝαΐοι, μορφῇ ΟἸΠτΙϑύ. ραῦ. 2096 οὐ 2452, 
νυκμτὸς Ἰ1ΌΥῚ 287 Τουὺ. ἀγρώταις 290 ἠχὴ 8, ἠχῇ Ο-ς.1,}, ἠχοῖ ", 
[ουῦ, ἀχῇ βρέμων] Βαπηκθοη, ῥέων 1101] (στρατὸς ῥέων οἹ 291 ἔστιχε 
ΟἽ ἴεμεν ς 292 πρὸς ΒοΟ, ἐς Π}ὃ} 298 προϑήσων  πορϑήσων ", 
πορϑμήσων ὁ 

-Ὡὰα δισσυν «πὐαπανο 
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| ἐδεξάμεσϑα καὶ μετέστημεν φόβου. 29 

στείχων δ᾽ ἄνακτος προυξερευνητὰς ὁδοῦ 

ἀνιστόρησα Θρῃκίοις προσφϑέγμασι, 
τίς ὃ στρατηγὸς κἀκ τίνος κεκλημένος 

Ι στείχει πρὸς ἄστυ [ΠΙριαμίδαισι σύμμαχος. 

καὶ πάντ᾽ ἀκούσας ὧν ἐφιέμην μαϑεῖν, 800 
ἔστην" ὁρῶ δὲ ᾿Ῥῆσον ὥστε δαίμονα 
ἑστῶτ᾽ ἐν ἱππείοισι Θρῃκίοις ὄχοις. 

χρυσῆ δὲ πλάστιγξ αὐχένα ξυγηφόρον 

πώλων ἔκλῃε χιόνος ἐξαυγεστέρων. 

πέλτης δ᾽ ἐπ᾿ ὥμων χρυσοκόλλητος τύπος 80ῦ 

ἔλαμπε" Γοργὼν δ᾽ ὡς ἐπ᾽ αἰγίδος ϑεᾶς 

| χαλκῆ μετώποις ἱππικοῖσι πρόσδετος 

πολλοῖσι σὺν κώδωσιν ἐκτύπει φόβον. 

στρατοῦ δὲ πλῆϑος οὐδ᾽ ἂν ἐν ψήφου λόγῳ 

ϑέσϑαι δύναι᾽ ἄν, ὡς ἄπλατον ἦν ἰδεῖν. 810 

πολλοὶ μὲν ἱππῆς. πολλὰ πελταστῶν τέλη, 

πολλοὶ δ᾽ ἀτράκτων τοξότοι, πολὺς δ᾽ ὄχλος 

γυμνὴς ὁμαρτῇ, Θρῃκίαν ἔχων στολήν. 
τοιόσδε Τροία σύμμαχος πάρεστ᾽ ἀνήρ. 
ὃν οὔτε φεύγων οὔϑ' ὑποσταϑεὶς δορὶ 81 

ὁ Πηλέως παῖς ἐκφυγεῖν δυνήσεται. 

ΧΟ. ὅταν πολίταις εὐσταϑῶσι δαίμονες, 
ἕρπει κατάντης ξυμφορὰ πρὸς τἀγαϑαά. 

296 ἐδεξάμεϑα 1.Ῥ, ἐδεξάμεσϑα ρ] διέστημεν Ο 296 ἄναχτος] 
ἔουὺ ἀν᾽ αὐτοὺς | προὐξενευρητὰς ὁ ] ὁδοῦ ΒΟ, στρατοῦ 61." 
Ι 291 προσφϑέγμασιν ἰ 298 κἀλ] 50.081, καὶ ᾿101Ἰ | κεχλιμένος ὁ 
999 πριαμίδεσι Β 800 ἀκούσας , 568 ας 507. τη. 2 ἴογτῦ. ΡΙῸ οοιῃ- 
᾿Ῥθπαῖο 801 ἕστην ὁ 802 ἑστωϑ' ἱππείοισι ο | ἵππείῃσι Βογιρῦο οὐ ΄ 
ΒΆΡΕΙ ῃ Οὐ ἵπποις ϑρηκίοις τ᾽ ὀχήμασι 1, Δ, ἱππείοισι Θρῇκ᾽ ὀχήμασιν 
Νδῦοκ 808 χρησῆ δὲ πλάστιξ Β, χρυσῇ δὲ πλάστιγγι ο | ξζυγηφόρον 
ΒύῸΟο, ζυγηφόρων ΠΡ 804 ἔκληεν χρόνος ὁ | χιόνος] χειμῶνος Οὐ 
᾿80ὅ πέλτης ἐπ᾿ ΒΟ, πέλτηιτ᾽ ὁ, πέλτη δ᾽ ἐπ᾿ ΠΡ ὦμον Β | χρυσο- 
Ἰλλητος τύπος] Νδυοκ, χρυσοκολλήτοις τύποις 6.1, 4, χρυσοκχολλήτοις 
᾿ δίφροις ΒΟ 806 γοργὼ Ῥ, 564 οτᾶϑο ν] ἐπ᾿ ΒΟ], Ῥ, ἀπ᾿ ο] ϑοᾶς 
Β εοἴοαχ ε ἴδοῖο ( 808 Τοτύ. πολλαῖσι [ κώδωσιν (ὦ 6χ ὁ ἴδοι τη. 8) Ο 
᾿ς 809 ψήφῳ λόγου ς 810 δύναι᾽ ἄν ΒΟς, δυναίμην 1,}}} ἄπλατον 
ἴῃ ἄπλαστον ταυΐ. 9, ἄπληστον Ἠθτδηη 811 ἱππεῖς 1101] 812 δ᾽] 
τ᾽ ΒΟ] πομποί τ᾽ ἀστράκτων ς 818 ὁμαρτεῖ ΟἿ, εὖ 6χ ὁμαρτῇ 
᾿ ἔδοίατη ς στολὴν ἔχων ς | στολήν] ἴοτί. σαγήν 81ὅ 5α. φεύγων ἔκφυ- 
᾿ γεῖν δυνήσεται... παῖς οὔϑ᾽ ὑποστῆναι δορί Ἠουογάθῃ 818 ἕρπε 6] 
κατάντης ἴῃ κατάντις ταυῦ. » [ συμφορὰ ΟὉ| τἀγαϑόν ΠῬὉ 

Ω 
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ΕΚ. πολλούς, ἐπειδὴ τοὐμὸν εὐτυχεῖ δόρυ 

καὶ Ζεὺς πρὸς ἡμῶν ἐστιν, εὑρήσω φίλους. 820 

ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῶν δεόμεϑ', οἵτινες πάλαι 

μὴ ξυμπονοῦσιν, ἡνίκ᾽ ἐξώστης άρης 

ἔϑραυε λαίφη τῆσδε γῆς μέγας πνέων. 

Ρῆσος δ᾽ ἔδειξεν οἷος ἦν Τροίᾳ φίλος" 

ἥκει γὰρ ἐς δαῖτ᾽, οὐ παρὼν χυνηγέταις 82ῦ 

αἱροῦσι λείαν οὐδὲ συγκαμὼν δορί. 
ΧΟ. ὀρϑῶς ἀτίζεις κἀπίμομφος εἶ φίλοις" 

δέχου δὲ τοὺς ϑέλοντας ὠφελεῖν πόλιν. 
ΕΚ. ἀρκοῦμεν οἵ σῴζοντες Ἴλιον πάλαι. 

ΧΟ. πέποιϑας ἤδη πολεμίους ἡρηκέναι; 380 
ΕΚ. πέποιϑα᾽ δείξει τοὐπιὸν σέλας ϑεοῦ. 

ΧΟ. ὅρα τὸ μέλλον" πόλλ᾽ ἀναστρέφει ϑεός. 

ΕΚ. μισῶ φίλοισιν ὕστερον βοηδρομεῖν. 338 

ὃ δ᾽ οὖν, ἐπείπερ ἦλϑε. σύμμαχος μὲν οὔ. 386 
ξένος δὲ πρὸς τράπεξαν ἡκέτω ξένων" 

χάρις γὰρ αὐτῷ Πριαμιδῶν διώλετο. 388 

ΧΟ. ἄναξ, ἀπωϑεῖν συμμάχους ἐπίφϑονον. 8384 

ΑἍΓΙΓ. φόβος γένοιτ᾽ ἂν πολεμίοις ὀφϑεὶς μόνον. 88 

ΕΚ. σύ τ᾽ εὖ παραινεῖς καὶ σὺ καιρίως σκοπεῖς. 589 

ὁ χουσοτευχὴς οὖν κατ᾽ ἀγγέλου λόγον 840 
Ρῆῇσος παρέστω τῇδε σύμμαχος χϑονί. 

ΧΟ. ᾿ΑἫἀδράστεια μὲν ἁ Διὸς παῖς ΒίΤΌΡΗ. 
δἴργοι στομάτων φϑόνον᾽ 

519 δορί Ρ' δόρυ » 822 ξυμπονῶσιν ΒΟς 828 ἔϑραυςε ΒΟ, 
᾿ἔϑραυσε ὁ, ἔφαυσε 1, | λέφη Ο | μέγα Ὁ 824 δ᾽ οἵη. Β |ἰ τροίας 
1ὉῬὉῬ 826 αἴρουσι... δουρί Β 821 ἀτίξεις] ἔλεξας ο, κακίξεις Μα8- 
στῶν | κἀπίμομφος ς1, ἘῈ, κἀπίμορφος ΒΟ 829 πάλαι ΒΟς, πόλιν 
ΤΡ 880 εἰρηκέναι Β 881 δείξοι Β' | ϑεοῦ σέλας ς 8845α. ροϑῦ 
3588 ὑγσδηβροϑυιῦ οογγθοῦδ, ρουβοηδαιη ἀἸβροϑιύομθ Νϑποκ (886 ροϑὺ 898 
οοἸ]οοανογαῦ οὐ 880--- 8. Ἡθδούουιϊ ὑγθαθγαῦ τὴ Ἡθυτη8η}): 884---8. παπηΐϊο, 
889---41 ομογο {θυασθπηὺ ΒΟς (πὰ Ο ααΐθ 384 οὁμουῖ πούϑ, ἀδ]θία οὖ ἄγγ 
ΡῬυδθῆχυμ), 834--8 ὁμοτο, 889--41 Ἡθοῦου ὑγϊυασηὺ 1. (1, ἸΙη60118. 
ῬΙΔΘΗ χ᾽ 8) 8385 ὀφϑεὶς] ἐλϑὼν 5 886 ὃ δ᾽] Νάποκ, ὅδ᾽ 101] [ ἤλϑελ 
(Θγαϑαση νὴ ὁ 887 ἱκέτω ΠῚ ἡκέτωρ 8388 ἀπώλετο 1}ὃἢ 889 κα΄ 
ρίως] κυρίως ὁ 840 οὖν κατ᾽ .. λόγον] ΒουῖρΒὶ, οὖν ἐκ (οὔνεκ᾽ 6)... 
λόγων 5.0, δ᾽ οὕὔκεκ᾽ .. λόγων 61} 841 παρέστω {,Ὲ, παρέσται ΒΘΟ 

842 ΧΟ. οι. 80 | ἀδράστεια Ος, ἀδράστια γ6] ἀδραστία ΒΙΡΟ 
ἀδράστεια 1} ἃ οἵα. ὁ 848 εἴργοι ὁ, εἴργει Β΄, εἴργοις ΤΡ ; 
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φράσω γὰρ δὴ ὅσον μοι 

ψυχᾷ προσφιλές ἐστιν εἰπεῖν. 84 

ἥκεις, ὦ ποταμοῦ παῖ, 

ἥκεις, ἐπλάϑης Φρυγίαν πρὸς αὐλὰν 
| ἀσπαστός. ἐπεί δε χρόνῳ 

Πιερὶς μάτηρ ὅ τε καλλιγέφυ- 

οος ποταμὸς πορξεύει 8ὅ0 

Στρυμών. ὅς ποτὲ τᾶς μελωῳδοῦ ηὐΙϑύγ. 

Μούδας δι᾿ ἀκηράτων 

| δινηϑεὶς ὑδροειδὴς 

β κόλπων σὰν ἐφύτευσεν ἥβαν. 
σύ μοι Ζεὺς ὁ φαναῖος 85 
ἥκεις διφρεύων βαλιαῖσι πώλοις. 

νῦν, ὦ πατρὶς ὦ Φρυγία, 

ξὺν ϑεῷ νῦν ὅοι τὸν ἐλευϑέριον 

Ζῆνα πάρεστιν εἰπεῖν. 

ἄρά ποτ᾽ αὖϑις ἁ παλαιὰ ΒίγοΡῃ. 860 
Τροία τοὺς προπότας παναμερξύδει 

ϑιάσους ἐρώτων 

ψαλμοῖσι καὶ κυλίκων οἰνοπλανήτοις 
ι ἐπιδεξίοις ἁμίλλαις 

κατὰ πόντον ᾿Δτρειδᾶν 80ὅ 
ἐτοσον, οἰχομένων ᾿Ιλιάδος παρ᾽ ἀκτᾶς: 

πάν ἐς εἴθε μοι 

σᾷ χερὶ καὶ σῷ δορὶ πρά- 

ξἕας τάδ᾽ ἐς οἶχον ξλϑοιο. 

ἐλϑέ, φάνηϑι., τὰν ζάχρυδον δ Ἰδὺγ. 810 

Πηλείδα προβαλοῦ κατ᾽ ὄμμα πέλταν 

846 ἔστ᾽ Ρ 841 ἐπλάσϑης Ῥ΄] φρυγίαν ΒΟ, φιλίου 1,.Ὀ, ἴονί. 
δ νιον 848 ἀσπαστός γ᾽ Ῥ΄ ἔπεισε χρόνῳ ὁ 8561 ὡς Ῥ ὅς » 
852 δι᾽ ἀκηράτων ς, Ρ, δι᾿ ἀκράτων ΒΟ 864 σὰν ἐφύτευσεν 1,, σὰν 
᾿ἐφύτευσ᾽ Ῥ, ἀνεφύτευσεν ὁ, ἀνεφύτευσαν Β, ἀνεφύτευσας Ο  ἥβαν 6οχ 
᾿ἔδραν οοτν. Ο΄, ἔοτῦ. ὥραν 850 διφρεύσων 1," 808 ἐλεύϑερον Β6Ὸ 
᾿ 869᾽ εἰπεῖν ς1, ", ἰδεῖν ΒΟ 861 τοὺς] τὰς ὁ 8608 ψφαλμοῖσι] 
᾿Θαπίου, ψάλμασι ῦ] 864 ἐπιδεξίοις] Τ,. Πιπαοτῇ (ἐπιδεξίαις Μαβρτδνθ), 
᾿ ὑποδεξίαις ἸΙΌΥΙ 866 ἀκτὰς ὁ 8608 δόρατι Β6Ὸ 869 εἰς οὐὔϊδτῃ 

᾿μΐο ἸΡΥῚ 8171 Πηλείδα προβαλοῦ]) ΑἸαΐπῶ, προβαλοῦ (προλαβοῦ ΒΡ (ἢ) 
᾿πηλείδα (πηλίδα Ο) 1101] 
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δοχμίαν πεδαίρων 

σχιστὰν παρ᾽ ἄντυγα, πώλους ἐρεϑίζων 

δίβολόν τ᾿ ἄκοντα πάλλων. 

σὲ γὰρ οὔτις ὑποστὰς 31τῦ 
᾿Φργείας ποτ᾽ ἐν Ἥρας δαπέδοις χορεύδει᾽ 

ἀλλά νιν ἅδε γᾶ 

καπφϑίμενον Θρῃκὶ μόρῳ 

φίλτατον ἄχϑος οἴσει. 

5 ᾽ ἰὼ ἰώ. 380 

μέγας ὦ βασιλεῦ, καλόν, ὦ Θρήκη, 
σκύμνον ἔϑρεψας πολίαρχον ἰδεῖν. 

ἴδε χρυσόδετον σώματος ἀλκήν, 

κλύε καὶ κόμπους κωδωνοκρότους 

παρὰ πορπάκων κελαδοῦντας. 88ὅ 

ϑεός, ὦ Τροία, ϑεὸς αὐτὸς ΄άρης 
Ὃ ᾿ - 3 - 

ὁ Στρυμόνιος πῶλος ἀοιδοῦ 

Μούσης ἥκων καταπνεῖ δὲ. 

ῬΗΣΟΣ. 

χαῖρ᾽. ἐσϑλὸς ἐσθϑλοῦ παῖ, τύραννε τῆσδε γῆς. 

Ἕκτορ᾽ παλαιᾷ σ᾽ ἡμέρᾳ προσεννέπω. 

χαίρω δέ σ᾽ εὐτυχοῦντα καὶ προσήμενον 890 

πύργοισιν ἐχϑρῶν᾽ συγκατασχάψων δ᾽ ἐγὼ 

τείχη πάρειμι καὶ νεῶν πρήσων σχάφη. 

ΕΚ. παῖ τῆς μελῳδοῦ μητέρος Μουσῶν μιᾶς 

Θρῃκός τὲ ποταμοῦ Στρυμόνος, φιλῶ λέγειν β 

τἀληϑὲς αἰεὶ κοὐ διπλοῦς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 89 
πάλαι πάλαι χρῆν τῇδε συγχάμνειν χϑονὶ ἱ 

818 πώλους ἐρεϑίζων] Πδῖδκα, κώλοις ἐρεϑίξζων 7), οι. Β (ἃ 
ἤπθ ραρὶηδθ) Οἷς 814 δίβωλον Ο 818 καπφϑίμενον] ΜαβρΥανΘ, 
καταφϑίμενον 101] 1 ϑρῃκὶ ὁ, ϑρηκίων Β, ϑρηκίω Ο, ϑρῃκίω Π70ὃὉ 
319 οἴσει) εἰσει αὖ νἱᾶ. ἀιαῦθ ΟΟΥΥ. ὁ 8581 ϑροίχη Β 882 πολύαρχον 
1} οὔ υ βϑύροι νυ βουῖρίο Ο 888 [οτὺ. σάγματος 885 τοὺς ἀηΐθ, 
κελαδοῦντας ᾿πβογαϊῦ ὦ δ8875α. στρυμόνειος ΒΟ | ἀναπνεῖ δΘὀ 5888 ΡΗ. 
ΟΙη., 564 1 ΤηδΥρ. 501. ῥῆσος βασιλεύς ὁ] χαῖρ᾽ ἐσϑλὸς ἐσθλοῦ παῖς 1, Ῥ, 
χαῖρ᾽ ἐσϑλοῦ παῖ 15, ἐσϑλοῦ χαῖρε παῖ Ο΄, χαῖρ᾽ ἐσϑλοῦ πατρὸς παῖ 6. 
χαῖρ᾽ ἔσϑλ᾽ ἀπ᾽ ἐσϑλοῦ παῖ Ὀιπαουῖ 892 πρήσσων 1.4 πρήσων Ρ 

898 παῖς ΠΡ 891 Θρῃπός] παῖς 1,, αὰὸ ογᾶθο ϑρηκός ἱ 896 ἀεὶ 
1101}1  πέφηκ᾽ 8 3896 συγκάμειν ΒΒ, συνκάμνειν ὁ 
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ἐλθόντα, καὶ μὴ τοὐπὶ σ᾽ ᾿Δργείων ὕπο 
Τροίαν ἐᾶσαι πολεμίων πεσεῖν δορί. 

οὐ γάρ τι λέξεις ὡς ἄκλητος ὧν φίλοις 

' οὐκ ἦλθες οὐδ᾽ ἤμυνας οὐδ᾽ ἐπεστράφης. 400 

᾿ 
τίς γάρ σε χῆρυξ ἢ γερουσία Φρυγῶν 

ἐλϑοῦσ᾽ ἀωύνειν οὐκ ἐπέσκηψεν πόλει; 

ποῖον ὃὲ δώρων κόσμον οὐκ ἐπέμψαμεν: 

σὺ δ᾽ ἐγγενὴς ὧν βάρβαρός τε βαρβάρους 
Ὁ Ξ , ᾿ ι 
Ἑλλησιν ἡμᾶς προύπιες τὸ σὸν μέρος. 40ὅ 

καίτοι δὲ μικρᾶς ἐκ τυραννίδος μέγαν 
-" ΒΡ ω Δ. ἡ) ΞΡ. ΕΡ ἃ , 

Θρηκῶν ἄνακτα τῇδ ἔϑηκ᾽ ἐγὼ χερί, 
ὌΝ Ξα 9 "ἢ , , ῇ » 

ὁτ ἄμψφι Π|ἀγγαιὸν τε Π]Ὠαιόνων τὲ γῆν 

. Θρηκῶν ἀρίστοις ἐμπεσὼν κατὰ στόμα 
ἔρρηξα πέλτην, σοὶ δὲ δουλώσας λεὼν 410 

β παρέσχον᾽ ὧν σὺ λαχτίδας πολλὴν χάριν, 

φίλων νοσούντων ὕστερος βοηδοομεῖς. 

οἵ δ᾽ οὐδὲν ἡμῖν ἐν γένει πεφυχότες, 

πάλαι παρόντες. οἱ μὲν ἐν χωστοῖς τάφοις 
κεῖνται πεσόντες, πίστις οὐ σμικρὰ πόλει, 41 

οἵ δ᾽ ἔν 8’ ὅπλοισι καὶ παρ᾽ ἱππείοις ὄχοις 

ψυχρὰν ἄησιν δίψιόν τε πῦρ ϑεοῦ 

μένουσι καρτεροῦντες. οὐκ ἐν δεμνίοις 

πυχνὴν ἄμυστιν ὡς σὺ δεξιούμενοι. 

ταῦϑ', ὡς ἂν εἰδῇς Ἕχκτορ᾽ ὄντ᾽ ἐλεύϑερον. 420 
καὶ μέμφομαί δοι καὶ λέγω κατ᾽ ὄμμα σόν. 

ΡΗ. τοιοῦτός εἰμι καὐτός. εὐθεῖαν λόγων 

τέμνων κέλευϑον, κοὐ διπλοῦς πέφυκ᾽ ἀνήρ. 

ἐγὼ δὲ μεῖζον ἢ σὺ τῆσδ᾽ ἀπὼν χϑονὸς 
λύπῃ πρὸς ἧπαρ δυσφορῶν ἐτειρόμην᾽ 49 

] 
' 891 τοὐπίσω ἀργείων 5 898 πολεμίῳ Βοί 3899 φώοις ς, ", 
φίλος ΒΟ 400 οπῃ. 1 ἦλϑας Β 402 ἐπέσκυψε Β 408 ποῖον 

ΠΡ ποίων ΒΟς 404 εὐγενὴς 61 βαρβάρους 12 Ῥ, βαρβάρου Β Ὃς 
408 παγαῖον ς 409 ἀρίστους Β.6 412 ὕστερος 6, ὕστερον ΒΟῚ, Ῥ, 
᾿Β64 ς ΒΌΡΕΙ ν 580Γ. } βοηδρομεῖς ΠΡ, βοηδρομεῖν ΒΟ, οἴν. 8588 
413 ἐν γένει] ὙΑΙΟΚΟπδου, ἐγγενεῖς ΒΟῚΙ,, εὐγενεῖς ὁ 416 οἵδ᾽ ἐν 
᾿ ὅπλοισι ς, οἱ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ὅπλοις ΤΡ 411 ἄησι Β | τε, ροβὺ ε ἀδ]οῖο 
σι Β 418 μένουσι καρτεροῦντες) οὐχ᾽ ἐν καρτεροῦντες 6 421 καὶ 
᾿ χατ᾽ ὄμμασι λέγω ς ΔΟΡῚ ΡῈ ὁτὴ. ὁ 428 τέμνω Νδυοκ 424 μεί- 
᾿ζον᾽ 1,1}, ἴοτῦ. μᾶλλον 436 ἐτειρόμην] ἴοτύ. ἐχριόμην 

ἢ Τ' 
ἐ 
Ψ. 
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ἀλλ᾽ ἀγχιτέρμων γαῖά μοι, Σικύϑης λεώς, 

μέλλοντι νόστον τὸν πρὺς Ἴλιον περᾶν 
ξυνῆψε πόλεμον" Εὐξένου δ᾽ ἀφικόμην 

πόντου πρὺς ἀκτάς, Θρῇκα πορϑμεύσων στρατόν. 

ἔνϑ᾽ αἱματηρὸς πέλανος ἐς γαῖαν Σκύϑης 480 β 

ἠντλεῖτο λόγχῃ Θρῃξ τὲ συμμιγὴς φόνος. 

τοιάδε τοί μ᾽ ἀπεῖργε συμφορὰ πέδον 
Τροίας ἵκέφϑαι σύμμαχόν τέ δοι μολεῖν. 

ἐπεὶ δ᾽ ἔπερδσα, τῶνδ᾽ ὁμηρεύσας τέκνα. 
τάξας ἔτειον δασμὸν ἐς δόμους φέρειν, 48 

ἥκω περάσας ναυσὶ πόντιον στόμα, 
τὰ δ᾽ ἄλλα πεζὸς γῆς περῶν δρίσματα, 

οὐχ ὡς σὺ κομπεῖς τὰς ἐμὰς ἀμύστιδας, 

οὐδ᾽’ ἐν ξαχούσοις δεμνίοις κοιμώμενος. 

ἀλλ᾽ οἷα πόντον Θρήκιον φυσήματα 440 

κρυσταλλόπηγα Παίονάς τ᾽ ἐπεξάρει. 
ξὺν τοῖσδ᾽ ἄυπνος οἶδα τλὰς πορπάμασιν. 

ἀλλ᾽’ ὕστερος μὲν ἦλϑον, ἐν καιρῷ δ᾽ ὅμως" 
σὺ μὲν γὰρ ἤδη δέκατον αἰχμάξεις ἔτος 
κοὐδὲν περαίνεις. ἡμέραν δ᾽ ἐξ ἡμέρας 44ὅ 
πίπτεις κυβεύων τὸν πρὸς ᾿Ζ4ργείους ΄Ζρη" 
ἐμοὶ δὲ φῶς ἕν ἡλίου καταρκέδει 

πέρσαντι πύργους ναυστάϑμοις ἐπεδπεδεῖν 

κτεῖναί τ᾽ ᾿Δχαιούς" ϑατέρᾳ δ᾽ ἀπ᾽ ᾽Ιλίου 
πρὸς οἶκον εἶμι, συντεμὼν τοὺς σοὺς πόνους. 480 

426 ἀχιτέρμων Ος | λαὸς σκύϑης ς 421 μέλοντι ὁΠὀὀ 428 ἀξένου 
Οομοῦ 429 πορϑμεύσων Π!ῬῚ πορϑμεύσας ΒΟς-ε 480 ἐς 16. 
τε 0} 481 ἠντλῆτο ΟἽ] φόνος ο, φόνῳ γ᾽ ] Θρῃκὶ συμμιγὴς φόνῳ 
Μεύθῖδθ 482 τοῖα δέ Β., τοιᾷδε ὁ ἀπεῖργε ς.1.}}, ἀπῆγε ΒΟ. 
488 μολεῖν τέ σοι ὁ 484 ἴοτὺ. ἔπερσα γῆν 485 τάξας τ᾽ Τιομὐϊησ 

4817 ὀρίσματα ὁ 488 τὰς ἐμὰς] σπῶν πυχνὰς Ηδυπογᾶθη (πυκνὰς 

ἴᾶτη ἘΠ ΘΙ ΒΚ) 489 δεμνγνίοις] ΒΟΙΡΒΙ, δώμασι γ68] δώμασιν 1101 
440 πόντιον ᾿ 441 χρυσταλλόπηγα] ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, ααἰ οὐδ κρυσταλλό- 
πήλτον Ῥγοροηΐϊύ, κρυσταλλόπηχτα ἸΙΌγ] (κρυσταλόπηχτα ΒΒ) | ἐπεξάρει) 
δηΐου, ἐπεζάτει ἸΙΌΥῚ 442 σὺν ΒΟς] ἄνϊπνος οἶδα ΒΟς, ἀόπλοις 
οἷα ΤΡ Ὶ πορπάμασιν] Ῥογβοῃ, πορπάσμασιν Β Ος, πορπήμασιν ΤΡ ᾿ 
448 ὕστερος] Οονοῦ, ὕστερον 1101] | εἰς καιρὸν Ομ γῖδύ. ρεῦ. 1128 
440 πίπτης ὁ, ῥίπτεις ϑΆ]116Υ, ἴοτύ. τρίβεις [ ἄρη 6, ἄρην ΒΟΙΡ 
448 πέρσαντι (νι ἴῃ τ. 501. τη. 2) Ῥ' [ ναυστάϑμοις 1, ναυστάϑμους 
Μ6Ος ἐπεισπεσεῖν Ἰ1ΌΥ] 449 ϑατέρᾳ] Βτυμοῖς, 9᾽ ἡτέρᾳ ΒΟς], οὔ τ 
ἸῺ ΤΆ. ἃ τὰ, 2 βουρίο Ῥ] δ᾽ 8600, .τ ΤΡ ἔ ; 
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ὑμῶν δὲ μή τις ἀσπίδ᾽ ἄρηται χερί" 
ἐγὼ γὰρ ἕξω τοὺς μέγ᾽ αὐχοῦντας δορὶ 

πέρσας ᾿᾽Δχαιούς, καίπερ ὕστερος μολών. 

Χο. ἰὼ ἰώ. ΒΓΟΡΉ. 

φίλα ϑροεῖς, φίλος Ζ4ιόϑεν εἶ" μόνον 4δ 

φϑόνον ἄμαχον ὕπατος 

Ζεὺς ϑέλοι ἀμφὶ 
σοῖς λόγοισιν εἴργειν. 

τὸ δὲ νάιον ᾿4ργόϑεν δόρυ 

οὔτε πρίν τιν᾽ οὔτε νῦν 4600 

ἀνδρῶν ἐπόρευσε σέϑεν κρείσσω. πῶς μοι 

᾿Δχιλεὺς τὸ σὸν ἔγχος ἂν δύναιτο, 

πῷς δ᾽ Αἴας ὑπομεῖναι: 

εἰ γὰρ ἐγὼ τόδ᾽ ἦμαρ εἰσίδοιμ᾽, ἄναξ. 

ὅτῳ πολυφόνου 46 

χειρὸς ἀποινάσαιο λόγχα. 

ΡΗ. τοιαῦτα μέν σοι τῆς μακρᾶς ἀπουσίας 

πρᾶξαι παρέξω" σὺν δ᾽ ᾿Αδραστείᾳ λέγω" 

ἐπειδὰν ἐχϑρῶν τήνδ᾽ ἐλευϑέραν πόλιν 

ϑῶμεν ϑεοῖσί τ᾿ ἀκροϑίνι᾽ ἐξέλῃς - 410 

ξὺν σοὶ στρατεύειν γῆν ἐπ᾽ ᾿Ζργείων ϑέλω 

καὶ πᾶσαν ἐλϑὼν ᾿Ελλάδ᾽ ἐχκπέρσαι δορί, 

ὡς ἂν μάϑωσιν ἐν μέρει πάσχειν κακῶς. 

ἘΚ. εἰ τοῦ παρόντος τοῦδ᾽ ἀπαλλαχϑεὶς κακοῦ 

πόλιν νεμοίμην ὡς τὸ πρίν ποτ᾽ ἀσφαλῆ, 41ὅ 

ἦ κάρτα πολλὴν ϑεοῖς ἂν εἰδείην χάριν. 

τὰ δ᾽ ἀμφί τ᾽ [4ργος καὶ νομὸν τὸν ᾿Βλλάδος 

ο΄ 461 ἄρηται] 1. ἰπάοτί, αἴρηταν ΒΟ, αἱρεῖται. ὁ, αἱρέτω 17.}Ὁ"Ὁ 

482 54. ἀβϊοὺ Ἠθυσσασάᾶθη 462 ἴοτῦ. ἐγὼ παρέξω | μέγ᾽ αὐχοῦντας «1, ", 

μεγαλαυχοῦντας. ΒΟ 458 ὕστερος ΒΟ, ὕστερον 61). ἢ Δ μόνος 

1} 41 ἐϑέλοι ΒΟς- 460 πρίν τιν᾽ οὔτε νῦν] Νάυοκ, πρὶν οὔτε 

νῦν τιν᾽ 1011 4601 ἐπόρευσεν [,, 588 ν Δα] 1556 νἱά αν ἐ Ι μοι] μὰν 

Βδαμδτη 462 ἀχιλεὺς. Βα οὗ αἸΐογο 1 ἰηΐτ «ϑθάϊίο , ἀχιλλεὺς Ος 1, 

4ἀδ4ά τόδε γ᾽ Ηργδηπ, τόδ᾽ ἔτ᾽ ὈΙΠαΟΥΡ, 564 νἱᾶάβ δᾶ ν. 880 

4θὕ ὅτῳ] Μυϑρτανθ, ὕπως 1101] 466 ἀπονάσαιο 1, ἄποινα σᾷ φέροις 

(ν6] λάβοις) λόγχᾳ Πατίθπρ 468 πρᾶξιν παρέξω Μυβρτανθ, ἴοτ. 

ἄποινα πράξω 4609 ἐπειδ᾽ ἄν δ᾽ Β 411 σὺν ΒΟ΄ς] ἀργείων Βς, 

ἀργείαν ΠΡ 4τὸ πολλὴν ΒΟς΄ο, πολλοῖς ΤΡ 
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οὐχ ὧδε πορϑεῖν ῥάδι'᾽, ὡς λέγεις, δορί. 

ΡΗ. οὐ τούσδ᾽ ἀριστέας φασὶν Ελλήνων μολεῖν; 

ΕΚ. κοὐ μεμφόμεσϑά γ᾽, ἀλλ᾽ ἄδην ἐλαύνομαι. 480 
ΡΗ. οὐκοῦν χτανόντες τούσδε πᾶν εἰργάσμεϑα. 

ΕΚ. μή νυν τὰ πόρρω τἀγγύϑεν μεϑεὶς σκόπει. 

ΡΗ. ἀρκεῖν ἔοικέ σοι παϑεῖν, δρᾶσαι δὲ μή. 

ΕΑ. πολλῆς γὰρ ἄρχω κἀνθάδ᾽ ὧν τυραννίδος. 

ἀλλ᾽ εἴτε λαιὸν εἴτε δεξιὸν κέρας 488 
εἶτ᾽ ἐν μέσοισι συμμάχοις πάρεστί σοι 
πέλτην ἐρεῖσαι καὶ καταστῆσαι στρατόν. 

ΡΗ. μόνος μάχεσϑαι πολεμίοις, Ἕχτορ, ϑέλω. 

εἰ δ᾽ αἰσχρὸν ἡγῇ μὴ συνεμπρῆσαι νεῶν 

πρύμνας. πονήσας τὸν πάρος πολὺν χρόνον, 490 

τάξον μ᾽ ᾿Ζχιλλέως καὶ στρατοῦ κατὰ στόμα. 
ΕΚ. οὐκ ἔστ᾽ ἐκείνῳ ϑοῦρον ἀντᾶραι δόρυ. 
ΡΗ. καὶ μὴν λόγος γ᾽ ἦν ὡς ἔπλευσ᾽ ἐπ᾽ Ἴλιον. 
ΕΚ. ἔπλευσε καὶ πάρεστιν" ἀλλὰ μηνίων 

στρατηλάταισιν οὐ συναίρεται δόρυ. 49ὅ 

ΡΗ. τίς δὴ μετ᾽ αὐτὸν ἄλλος εὐδοξεῖ στρατοῦ: 
ΕΚ. ἀἄἅϊας ἐμοὶ μὲν οὐδὲν ἡσσᾶσϑαι δοκεῖ 

χὼΦ Τυδέως παῖς" ἔστι δ᾽ αἱμυλώτατον 

κρότημ᾽ Ὀδυσσεύς. λῆμά τ᾽ ἀρκούντως ϑρασὺς 

καὶ πλεῖστα χώραν τήνδ᾽ ἀνὴρ καϑυβοίσας" ὅ00 

ὃς εἰς ᾿άϑάνας σηκὸν ἔννυχος μολὼν 

κλέψας ἄγαλμα ναῦς ἐπ᾽ ᾿Ζ4ργείων φέρει. 

ἤδη δ᾽ ἀγύρτης πτωχικὴν ἔχων στολὴν 
ἐσῆλϑε πύργους. πολλὰ δ᾽ ᾿Ζργείοις κακὰ 
ἠρᾶτο, πεμφϑεὶς ᾿Ιλίου κατάσκοπος" δ0ὅ 

418 ῥᾳδίως λέγεις ς 419 τούς γ᾽ [,, τοὐσδ᾽ (δ ἴῃ γὰ8. ΒΟΥ. πὶ. 2) 
ΤΊ ἀριστεῖς ς, ἀριστῆς Βτυποῖς, ἀρίστους Οοοῦ 480 κοὐ] οὐ ὁ ἀλλὰ 
δὴν Π}ὈῚ ἐλαύνομαι] Ηδγίαπηρ, ἐλαύνομεν 1101 481 πάντ᾽ εἰργάσμεϑ᾽ 
ἂν ΤΡ 482 μή νυν] ϑοδ]ρου, μὴ νῦν 1011] πόρσω Ὀιπαοτῖ 
488 ἔοικέν ὁ 484 τυρραννίδος διηΐθ ΟΟΙΥ. 6 48ὅ Ἰοτῦ. λαιὰν τὸ 
δεξιὰν κάτα 488 ΡΗ. οτῃ. 11, 489 [οτὺ. μὴ οὐ 4090 χρόνον] 
ἴογὺ. πόνον 491 ἀχιλέως ΒΒ | καὶ] ονῦ. ἐκ 492 ἀντᾶραι]) ΒδΙ5Κ6, 
ἐντάξαι 1100] 496 τίς δὲ Β, τί δαὶ ὁ 4091 ἡττᾶσϑαι ΒΟς1.Ρ 
490 ὀδυσεύς οὗ ϑρασύν Β | ϑρασὺ Ο ὅ00 τήνδ᾽] εἴς Βοϊδδοηῃεαθ (εἷς 
ΡῬΓῸ χαὺ ροῃὺ ΗἩουτηδηη) 501 ἀϑηνᾶς 1], 08 ἤδη 6Χ ἤδην ΟΟΥΥ. δ΄ 
στολὴν ἔχων ς ὅ04 ἀργείους 1.}Ὁ"Ὁ δ0ὅ ἰλίου 6, ἴλιον Υ 
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κτανὼν δὲ φρουροὺς καὶ παραστάτας πυλῶν 

ἐξῆλθεν" αἰεὶ δ᾽ ἐν λόχοις εὑρίσκεται 
Θυμβραῖον ἀμφὶ βωμὸν ἄστεος πέλας 

ϑάσσων" κακῷ δὲ μερμέρῳ παλαίομεν. 
Ι ΡΗ. οὐδεὶς ἀνὴρ εὔψυχος ἀξιοῖ λάϑρα ὅ10 

Ξ Ἁ ᾿] ΄ μι ᾽ ᾿Ξ Ἃ 

χτεῖναι τὸν ἐχϑρόν, ἀλλ ἰὼν κατὰ στόμα. 

τοῦτον δ᾽ ὃν ἵζειν φὴς σὺ κλωπικὰς ἕδρας 

καὶ μηχανᾶσϑαι, ζῶντα συλλαβὼν ἐγὼ 

πυλῶν ἐπ᾽ ἐξόδοισιν ἀμπείρας ῥάχιν 
στήσω πετεινοῖς γυψὶ ϑοινατήριον. δ1 

λῃστὴν γὰρ ὄντα καὶ ϑεῶν ἀνάκτορα 

συλῶντα δεῖ νιν τῷδε κατϑανεῖν μόρῳ. 

ΕΚ. νὖν μὲν καταυλίσϑητε" καὶ γὰρ εὐφρόνη. 
,ὕ 9 2 , »-»Ὕ “ Χ 

δείξω δ᾽ ἐγώ δοι χῶρον, ἔνϑα χρὴ στρατὸν 

τὸν σὸν νυχεῦσαι τοῦ τεταγμένου δίχα. ὅ20 

ξύνϑημα δ᾽ ἡμῖν Φοῖβος, ἤν τι καὶ δέῃ; 
μέμνησ᾽ ἀκούσας Θρῃκί τ᾽ ἄγγειλον στρατῷ. 
ὑμᾶς δὲ βάντας χρὴ προταινὶ τάξεων 

φρουρεῖν ἐγερτὶ καὶ νεῶν κατάσκοπον 

δέχϑαι 4όλωνα" καὶ γάρ, εἴπερ ἐστὶ σῶς, δ 

ἤδη πελάξει στρατοπέδοισι Τρωικοῖς. 

ΧΟ. τίνος ἁ φυλακά; τίς ἀμείβει ΒΙΤΌΡΗ. 

τὰν ἐμὰν πρώτα: 

δύεται,͵ σημεῖα καὶ ἑπτάποροι 

Πλειάδες αἰϑέριαι" ὅ80 

μέσα δ᾽ αἰετὸς οὐρανοῦ ποτᾶται. 

ἔγρεσϑε, τί μέλλετε; κοιτᾶν 

ὅ06 πυλῶν ς1, Ῥ (πυλῶν παραστάτας ΟἹ) οὔ ΟΒγδῦ. ραῦ. 1187, φρυ- 

γῶν ΒΟ ὅ07 ἀεὶ Β Ος 808 ἄστεως Π})ὈἘ᾽ ὅ09 μερμαίρῳ ὁ 

510 ΡΗ͂. μἴο οτὰ., διΐθ ὅ12 μαθοῦ }, Ἰϊπθοὶῷ ἴῃ 1, 51... δ ΟΠ ΤΠ] 

φὴς οὐ Β, φής γε 6 κλωπικαῖς ἕδραις ΠΡ 514 ἐμπείρας 1.,.}, οἷν. 

Ηομ. 8 420 δ1Ὁ ϑήσω πετηνοῖς .. ϑηρατήριον (ὐ, ϑήσω πετεινοῖς .. 

ϑοιναστήριον ὁ ὅ11 μόρῳ ς1, Ὁ, πότμῳ Β6Ὸ 518 ΕΚ. τὰ τῶβ. παροὺ 

Ῥ, ποίϑ ουᾶβϑ ἴῃ 7) | χκαταυλίσϑητι ΚΙΤΟΒΠΟΙΪ 519 χρὴ] δεῖ Ο 

δ20᾽ σὸν ἐννυχεῦφαν (ἀδ]εἴο τὸν) (ὑο οὐ 522 τ᾿ ΘΟΙΓΙΡ, δ᾽ ΒΟ 

δ5ὅ δέχϑαι] ΑΙαϊπα, δέχεσϑαν 1101] ὅ28 ἐμὰν πρώτα!] 1, ΔΟΒΙΒΆΏΠ, 

ἐμάν; πρῶτα Ἰ1ΌΥ] ὅ80 πληϊάδες Β6Ὸ 581 μέσας ὁ, μέσον 1.}, 

μέσα ἰ οὐράνιός γε Ῥ, οὐρανοῦ ουτῃ ταδαϊα ΒΌΡΘΙ οὔ 1 582 54. ἴογύ. 
ι 

χοίταν λείπετε (ἔγρεσϑε 6 ργδοοοάοπίθ σϑῖδα 1Παὔθπι 6588 τποπαϊὺ ΠΙπά ον) 
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ἔγρεσϑε πρὸς φυλακάν. 

οὐ λεύσσετε μηνάδος αἴγλαν; 

ἀὼς δὴ πέλας ἀὼς δ8ὅ 
γίγνεται, καί τις προδρόμων 

ὅδε γ᾽ ἐστὶν ἀστήρ. 

ἩΗ͂Σ » τί Ἰκναυα ῬΌΔΗΝ ὑμδχμδηαΣ 

ΗΜ. ΜΟΥ ΝΡΗς ὃν πριν ΡΝ 

ΗΜ. τίρ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ; ἩΜ. Κίλικας Παίων ὅ40 

στρατὸς ἤγειρεν, Μυσοὶ δ᾽ ἡμᾶς. 

ΗΜ. οὐκοῦν “υκίους πέμπτην φυλακὴν 

βάντας ἐγείρειν 

καιρὸς χλήρου κατὰ μοῖραν. δ4 

ΧΟ. καὶ μὴν ϑάμνῳ Σιμόεντος Δ 15 γ. 

ἡμένα κοίτας 

φοινίας ὑμνεῖ πολυχορδοτάτᾳ 

γήρυϊ παιδολέτωρ 

μελοποιὸς ἀηδονὶς μέριμνα" 580 

ἤδη δὲ νέμουσι κατ᾽ Ἴδαν 
ποίμνια" νυκτιβρόμου 

σύριγγος ἰὰν κατακούω᾽" 
τ ἢ ϑέλγει δ᾽ ὄμματος ἕδραν 

ὅϑ4 ἀοΐθ ὰπηο ν. ἡμιχ πού ἴῃ ο | λεύσετε Β ὅϑδὅ ποία ἡμιχ 
ἴῃ 7.. αἀαδητη ἀο]ονιὺ ἐ| δὴ] δὲ ς ὅ86 γίνεται ΒΟΙ,Ῥ, δὴ γίνεται 6, 
ἔονύ. πίλναται | καί τις] Τιτοῦς Βυγροϑ) προδρόμων] Μυβροτανο, προδόμων 
Β, πρὸ δόμων ΟΡ δὅδ81 ὅδε γ᾽ ο, οὐδέ γ᾽ ΒΟ, ὅδε γάρ 1.}Ὁ} ἀστὴρ 
6Χ ἀνὴρ ΟΟΥΤ. 6, ἴπ΄ ἀνὴρ τηυῦ. ἰ | ἴῃ τηϑΥρ. ΟΠΟΥΙ ποίδηη Πϑθοὺ ς 
ὅ88 ἐχληρώϑη])} ΘοΡτθθ, ἐκηρύχϑη Ἰ1Ὀγ1Ὶ | φυλακὰν ὁ | Ἰαοιπϑτα ᾿πάϊοανιῦ, 
Ἠδτηδηη 89 ΠΘΙΏΙΟΗ. πούδιη οἵη. ὁ [ ὅν] Ηρυτηδπη, υἱόν Ἰ1Ό1Ὶ | 
Κόροιβος] 1.. ιπαοτῖ, κόροιβον Β, κόροιμβον, 564 Ἰἴογῶ μ᾽ Ῥᾳποῦο ποίαία 
Ο, κόρυβον 5. δὄὅά40 δηΐθ κίλικας Ῥϑύβοῃμδθ ποὔύδιῃ οἵη. 6 | παιὼν 6 

ὅ41 ἤγειρε Ο] διίθ μυσοὶ ρυπούπμη αὖ ΠΟΙ] ΟΠΟΥ ποίδιη μαρϑὺ 8, 
Ἰ]ΠΘΟ]ατὰ .1., π181]} ΟἊΡ ὅ42 ΒΘ θη. πούϑιῃ οἵα. ( | ἔἕοσὺ. “υκίων 
πέμπειν Ο ὕὅ44 μάντας ἐγείρει Β6Ὸ ὅ40 ΧΟ. οτὰ. Ο  ϑάμνῳ] 
ΒΟΥΊΡΒΙ (γ61] ϑάμνοις), ἀΐω 11 Υ] δ41 ἡμένα] ἡμέρα ὁ 48 φοινίας 
ὁ, φονίας ΒΟ], φρονίας γ}| ὑμνεῖ] 5680]. γράφεται καὶ ϑρηνεῖ | πολυ- 
χορδοτάτὰ οΧ πολυχορδοτάταν αὖ νἱᾶ. ἔδοιϊύ ς ὅ49 παιδολέτωρ ος ἃ 
παιδολέτωρ 1 1, (ἃ ἀρ]θονι ἢ δῦο μερίμνα ὌμεϊΟ. μερίμνᾳ (οὐ 
μελοποιῷ .. μερίμνᾳ Νδθοῖῦ) | μελοποιὸν .. μέριμναν (μέριμναν ἰῶτα 
Ἠθαῦ) Ο.ΟἸΤὰὰρ ὅδ1---080 οχοϊάθγαηῦ 6 8 δῦ νυκχτιβρόμου]) 
ΡΙΘΓΒΟΩ, νυκτιδρόμου (νγ61] νυκτὶ δρόμου) 1101] ὕδ8 αν ΒΒ", οἵαν Ο 
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σι ζι δι ὕπνος" ἄἅδιστος γὰρ ἔβα 

βλεφάροις πρὸς ἀοῦς. 

ἪἫΜ. τί ποτ᾽ οὐ πλάϑει σκοπός, ὃν ναῶν 
Ἕκτωρ ὥτρυνε κατόπτην: 

ΙΗΜ. ταρβῶ᾽" χρόνιος γὰρ ἄπεστιν. 

ΉΜ. ἀλλ᾽ ἦ κρυπτὸν λόχον ἐσπαίσας 560 
διόλωλε; τάχ᾽ ἂν εἴη φοβερόν μοι. 

ἪἫΜ. αὐδῶ Μυκίους πέμπτην φυλακὴν 
᾿ βάντας ἐγείρειν 

β ἡμᾶς κλήρου κατὰ μοῖραν. 

' ΟΔΥΣΣΕΎΥΣ. 

Ι Διόμηδες, οὐκ ἤκουσας" ἢ κενὸς ψόφος δῦ 

᾿ στάξει δι᾽ ὥτων: τευχέων τινὰ κτύπον: 

ΔΙΟΜΗΔΗΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ δεσμὰ πωλικῶν ἐξ ἀντύγων 

κλάξει σιδήρου" κἀμέ τοι, πρὶν ἠσθόμην 
δεσμῶν ἀραγμὸν ἱππικῶν, ἔδυ φόβος. 

ΟΖ. ὅρα κατ᾽ ὄρφνην μὴ φύλαξιν ἐντύχῃς. 510 

21. φυλάξομαί τοι κἀν σκότῳ τιϑεὶς πόδα. 

ΟΖ. ἢν δ᾽ οὖν ἐγείρῃς, οἶσϑα σύνϑημα στρατοῦ; 
241. Φοῖβον Σόλωνος οἶδα σύμβολον κλύων. 
“ΟΖ. ἔα" 

εὐνὰς ἐρήμους τάσδε πολεμίων ὁρῶ. 

21. καὶ μὴν Ζόλων γε τάσδ᾽ ἔφραξεν “Ἕκτορος δῦ 

κοίτας, ἐφ᾽ ᾧπερ ἔγχος εἴλκυσται τόδε. 

ὅδδ δηΐθ μιὰπηο γν. ΠΟΥ ποῦδ ἴῃ ὁ ὅδ6 βλεφάροις] Μυβργδνθε, 
βλεφάροισι Ἰ1Ό1Ὶ [| ἀῶ ΒΙαγαθε ὅδ1---9 οἵη. 1) ἴῃ τηϑῦρ. 8.46, ὦ 
ὅδ. πλάϑει] Νϑυοκ, πελάϑει ΒΟς-ς, πελάϑη 1,}}4, πελάϑει »} νογθδ ὃν 
ναῶν οτη. Β56Ο δῦ8 κατόπταν 110] δῦ9ϑ. ὅ600. ὅ62 ΗΜ. οτι. Β6, 
9 οὐ 860 οπι. οἰΐδηι 6 δῦ9 ροβὺ γὰρ ᾿ἱπβογαϊῦ τις 1 | ἄπεστι Β Ο᾽, 
ἄπεστιν, ἐμπεσὼν ὁ ὅ60 ἢ ̓ ς ΒΙαγάα5 | εἰσπαίσας ς, εἰσπεσὼν ΒΟΙΡ 

ὅ01 διόλωλε Ῥ, διόλωλεν 1,, ὄλωλεν Β5, ὄλωλε Ο, διώλεσεν ὁ | τύὐχ᾽ 
Β’ΟἽ μοι οἴγτοι]ο πο] αι 1 διόλωλε τάλας; φοβερόν μοι ΗθΥΘΓάΘη 
62 ἔοτί. Δυκίων ὅθὅ οὖκ οἵα. ΒΟ ! ἢ κενὸς ψόφος ς1, "Ὁ, ὡς ἧκε 

ψόφος ΒΟ ὅθ9 ἀραγμῶν ΒΟ ὅτ0 ὄρφναν Π0}Ὀ ὅ11 τοι] 
γι ΒΞ ὅ12 οὐ δὅ78 Ῥϑύβοπδθ πού ἀθθβὺ ἴῃ Ἢ ὅ18 σύμβολον ΘΥδ80 
υ Ῥοβύὺ ρυῖυ5 ὁ Ρ ὅτ4 ἸἸηθοΐαιη δηΐθ πὰποὸ ν. παροὺ 11, ὅπτῦ ἔφρα- 
ξεν 8Β5 ὅ106 εἴλκισται ς 
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ΟΖ. τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; μῶν λόχος βέβηκέ ποι; 
21. ἴσως ἐφ᾽ ἡμῖν μηχανὴν στήσων τινά. 
ΟΖ. ϑρασὺς γὰρ Ἕκτωρ νῦν, ἐπεὶ κρατεῖ, ϑρασύς. 
241. τί δῆτ᾽, Ὀδυσσεῦ, δρῶμεν; οὐ γὰρ ηὕρομεν ῦ80 

τὸν ἄνδρ᾽ ἐν εὐναῖς, ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρτομεν. 

ΟΖ. στείχωμεν ὡς τάχιστα ναυστάϑμων πέλας. 
σῴζει γὰρ αὐτὸν ὅστις εὐτυχῆ ϑεῶν 

τίϑησιν" ἡμῖν δ᾽ οὐ βιαστέον τύχην. 
241. οὐκοῦν ἐπ᾽ Αἰνέαν ἢ τὸν ἔχϑιστον Φρυγῶν 

Πάριν μολόντε χρὴ καρατομεῖν ξίφει. 

ΟΖ. πῶς οὖν ἐν ὄὕρφνῃ πολεμίων ἀνὰ στρατὸν 
ξητῶν δυνήσῃ τούσδ᾽ ἀκινδύνως κτανεῖν ; 

41. αἰσχρόν γε μέντοι ναῦς ἐπ᾽ ᾿4ργείων μολεῖν 
δράσαντε μηδὲν πολεμίους νεώτερον. ὅ90 

ΟΖ. πῶς δ᾽ οὐ δέδρακας; οὐ κτανόντε ναυστάϑμων 

κατάσκοπον Ζόλωνα σῴζομεν τάδε 
σκυλεύματ᾽ ; ἢ πᾶν στρατόπεδον πέρσειν δοκεῖς; 

21]. πείϑεις, πάλιν στείχωμεν" εὖ δ᾽ εἴη τύχη. 

ὧι οο δι 

ΑΘΗΝΑ. 

ποῖ δὴ βλέποντε Τρωικῶν ἐκ τάξεων δ9ὅ 

χωρεῖτε, λύπῃ καρδίαν δεδηγμένοι., 

εἰ μὴ κτανεῖν σφῶν Ἕκτορ᾽ ἢ Πάριν ϑεὸς 

δίδωσιν; ἄνδρα δ᾽ οὐ πέπυσϑε σύμμαχον 

Τροίᾳ μολόντα Ῥῆσον οὐ φαύλῳ τρόπῳ; 

ὃς εἰ διοίσει νύκτα τήνδ᾽ ἐς αὔριον 600 
"φρο, γ 84:72 οὔτ᾽ ἄν σφ᾽ ᾿Δχιλλεὺς οὔτ᾽ ἂν Αἴαντος δόρυ 

ὅπ ποι 61,.:Ὁ}, πη Ο, σοι 5 ὅ19 νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὁ] κρατεῖ δορί 
Ἠδυ θυ άθῃ ὅ80 εὕρομεν [1071 (ἕβρομεν ο) ὅ82 ναυστάϑμου ΠὋὃὈ 

ὕ88 ὅσπερ 1} (ὅ ὁχ ὦ (ΟΥ̓. 9) εὐτυχεῖ ὁ | Τοτῦ. ὅστις εὐμενὴς ϑεῶν, 
αο]οΐο νυ. ὅ84 δὅ8ὅ αἰνείαν ΤῸ ὅ806 μολόντε] Οδπηΐοι, μολόντες 
Ος1.,!}, μολῶντες Β5 χρῆν 1} κατατομεῖν Οἱ ὕδτ οὖν οι. ( 
ὅ90 πολεμίοις ὁ ὅ91 δ᾽ οπι. 853 δέδρακας οχ δέδορκας ΟΟΥΤ. ὁ | οτῦ. 

πῶς μὴ δεδρακότ᾽; [] ναυστάϑμω Β'Ο;:. ὅ94 πὰ]]ὰ Ῥϑύβοπδθ πούδ 1ῃ {)| 
πείϑεις] ΝΥ] διηονῦς, πείϑου 1} [| τύχη ΒΓ0Ο, τυχεῖν 1. οὖ Ομυῖϑβῦ. 
Ῥαύ. 2009 οὐ 2038 | εὖ δοίη τύχη δαΐοι 9 βλέποντε] 5ΒοΥ1081 (βλέ- 
ποντες ΒΕ, τι. ΒΟΠταἸα 0), λιπόντε ὁ, λιπόντες γ΄ ὅ96 χραδίαν τηιῦ. 1π 
καρδίαν 135 δεδηγμένον 15, Τοτῦ. δεδηγμένω ὅ91 σφῶϊν Β"ΟΤΡῚ 
ἔχτορα ὁ 000 τήνδ᾽ ἐς αὔριον) ἸύοΙϑκο, τὴν ἐς αὔριον ς1, Ὁ, τὴν 
ἐπαύριον 556 601 οὔτε σφ᾽ 1,}Ὲ1 ἀχιλλεὺς Β'"Ο, ἀχιλλέως 610. 
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μὴ πάντα πέρσαι ναύσταϑμ᾽ ᾿Ζργείων σχέϑοι, 
τείχη κατασχάψαντα καὶ πυλῶν ἔσω 

λόγχῃ πλατεῖαν ἐσδρομὴν ποιούμενον. 

τοῦτον κατακτὰς πάντ᾽ ἔχεις. τὰς δ᾽ Ἕκτορος ῥοῦ 

Ι εὐνὰς ἔασον καὶ καρατόμους σφαγάς" 

ἔσται γὰρ αὐτῷ ϑάνατος ἐξ ἄλλης χερός. 

04. δέσποιν᾽ ᾿άϑάνα, φϑέγματος γὰρ ἠσϑόμην 
τοῦ σοῦ συνήϑη γῆρυν᾽ ἐν πόνοισι γὰρ 

παροῦσ᾽ ἀμύνεις τοῖς ἐμοῖς ἀεί ποτε᾿ 610 
τὸν ἄνδρα δ᾽ ἡμῖν ποῦ κατηύνασται φράσον" 

πόϑεν τέταχται βαρβάρου στρατεύματος; 

49. ὅδ᾽ ἐγγὺς ἧσται κοὐ συνήϑροισται στρατῷ. 

ἀλλ᾽ ἐκτὸς αὐτὸν τάξεων κατηύνασεν 

Ἕκτωρ, ἕως ἂν νὺξ ἀμείψηται φάος. 61 

' πέλας δὲ πῶλοι Θρῃκίων ἐξ ἁρμάτων 
λευκαὶ δέδενται, διαπρεπεῖς ἐν εὐφρόνῃ᾽ 

στίλβουσι δ᾽ ὥστε ποταμίου κύκνου πτερόν. 

ταύτας, κτανόντε δεσπότην, κομίζετε, 

κάλλιστον οἴκοις σκύλον᾽ οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου 620 
τοιόνδ᾽ ὄχημα χϑὼν κέκευϑε πωλικόν. 

ΟΖ. δΔλδιόμηδε., ἢ σὺ κτεῖνε Θρήκιον λεών, 

ἢ ̓ μοὶ παράσχες, σοὶ δὲ χρὴ πώλους μέλειν. 

21]. ἐγὼ φονεύσω. πωλοδαμνήδεις δὲ σύ" 
τρίβων γὰρ εἶ τὰ κομψὰ καὶ νοεῖν σοφός. ΠΡ 

χρὴ δ᾽ ἄνδρα τάσσειν οὗ μάλιστ᾽ ἂν ὠφελοῖ. 

43. καὶ μὴν καϑ᾽ ἡμᾶς τόνδ᾽ ᾿Δλέξανδρον βλέπω 

στείχοντα, φυλάκων ἔκ τινος πεπυσμένον 

δόξας ἀσήμους πολεμίων μεμβλωκότων. 

21]. πότερα σὺν ἄλλοις ἢ μόνο: πορεύεται; 080 
! 

ΝΣ... - 
002 μὴ οὐ Νδιοκ 6006 σφαγὰς καράτόμους ὁ 6001 ἔσται 

Ι91,}, ἥκει Οἱ οὐ τααῦ. ἴῃ ἥξει Β5 608 ρϑύβοπδβ ποῦ. οἵη., 8648 1η 

τρᾶτρ. ὀδυσσεὺς καὶ διομήδης 5.01.5 609 συνήϑους ΒΟ. 611 κατεύ- 
'νασται ἸἸὈΥῚ 614 τάξεως ο] κατεύνασεν [1011 010 νύκτ᾽ [ιΘηὐηρς 
ἀμείψεται αὖ νἱᾶ. ὁ 018 στίλβουσιν ὥσπερ Β" Ο] πτερὸν κύκνου ὁ 
[0619 χκτανόντε 6, Ἀτανόντες 1 621 πωλικόν] τρωϊχόν ς 028 ἤ μοι 

6 παράσχες] Βεΐβῖκθ, πάρεχε Β᾽Ο, πάρες γε 61.Ῥ] χρὴ δὲ σοὶ Ο] 

'πώλων ΠΡ 62: πωλωδαμνήσεις (΄, πωλοδάμνησον Νῦν: 626 ὠφελῆ ( 
629 δόξας] ἴοτύ. ὀμφὰς, οἷν. 6ῦ6 080 σὺν Β5" ς, πρὸς 1,, σὺν 

ἴῃ γ88. Ὁ 



90 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

44. "μώνος᾽" πρὸς εὐνὰς δ᾽, ὡς ἔοικεν, Ἕκτορος 
χωρεῖ, κατόπτας σημανῶν ἥκειν στρατοῦ. 

21. οὐκοῦν ὑπάρχειν τόνδε κατϑανόντα χρή. 

ΑΘ. οὐκ ἂν δύναιο τοῦ πεπρωμένου πλέον. 

τοῦτον δὲ πρὸς σῆς χειρὸς οὐ ϑέμις ϑανεῖν. 686᾽ 

ἀλλ᾽ ᾧπερ ἥκεις μορσίμους φέρων σφαγάς, 
, ᾽ 3. ἐκ Ἁ » ΄ ῇ τάχυν ᾿ ἐγὼ δὲ τῷδε σύμμαχος Κύπρις 

δοκοῦσ᾽ ἀρωγὸς ἐν πόνοις παραστατεῖν, 

σαϑροῖς λόγοισιν ἐχϑρὸν ἄνδρ᾽ ἀμείψομαι. 

καὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ μὲν εἶπον" ὃν δὲ χρὴ παϑεῖν, 040 

οὐκ οἶδεν οὐδ᾽ ἤκουσεν ἐγγὺς ὧν λόγου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 

σὲ τὸν στρατηγὸν καὶ κασίγνητον λέγω. 
Ἕκτορ, καϑεύδεις; οὐκ ἐγείρεσϑαί σε χρῆν; 

ἐχϑρῶν τις ἡμῖν χρίμπτεται στρατεύματι. 

ἢ κλῶπες ἄνδρες ἢ κατάσκοποί τινες. 04 

4. ϑάρσει᾽ φυλάσσω σ᾽ ἥδε πρευμενὴς Κύπρις. 

μέλει δ᾽ ὃ δός μοι πόλεμος. οὐδ᾽ ἀμνημονῶ 
τιμῆς, ἐπαινῶ δ᾽ εὖ παϑοῦσα πρὸς σέϑεν. 
καὶ νῦν ἐπ᾽ εὐτυχοῦντι Τρωικῷ στρατῷ 
ἥκω πορεύουσ᾽ ἄνδρα δοι μέγαν φίλον. θ60 

τῆς ὑμνοποιοῦ παῖδα Θρήκιον ϑεᾶς 

Μούσης" πατρὸς δὲ Στρυμόνος κικλήσκεται. 
41. αἰεί ποτ᾽ εὖ φρονοῦσα τυγχάνεις πόλει 

κἀμοί, μέγιστον δ᾽ ἐν βίῳ κειμήλιον 

κρίνας σέ φημι τῇδε προσϑέσϑαι πόλει. θδῦ 

ἥκω δ᾽ ἀκούσας οὐ τορῶς. φήμη δέ τις 

φύλαξιν ἐμπέπτωκεν ὡς κατάσκοποι 

681 δ΄ οὐ ΣΡ 088 χρή] ἴον. δεῖ 084 πλέον] ἴον. πέρα 
086 χειρὸς οὐ ϑέμις ΒΟς, οὐ ϑέμις χερὸς ΠΡὠο ϑανεῖν Ἢ (ϑανεῖν 
ϑέμις ο), Ἀτανεῖν 1,, ουἰὰβ ἴῃ τιᾶῖρ. ϑανεῖν 507. τὴ. τἴ60., χτανεῖν ΒΡ̓ 

080 ὥσπερ Κα Ος1, ῬὺῺ ᾧπερ Ρ)] σφαγὰς φέρων ς 089 ἄνδρα λήψομαι 
"σα. δομηηαθ 640 ταῦτ᾽ ΒΟ ε, τοῦτ᾽ 1, Ῥ ταῦτα σοὶ μὲν Ἐ'. αα. ϑομταϊαΐ 

641 λόγου] ὕμως Τ΄. απ. Βομτϊαὺ 6042 41.] πάρις 1.}} ἷο οὖ 6608 
048 ἕκτωρ Ῥ ἕκτορ ρὴ) σ᾽ ἐχρῆν ο, σ᾽ ἐχρή Β, σε χρή 01} 644 ἐχρίμ- 
πτεται (Γ στρατεύματι ΟΟΙΥ. ΘΧ στρατεύμασι ς 040 φυλάσσω] ΝΑοΙ,, 
φυλάσσει Ἰ1ρΥὶ 647 μέλλει ὁ | πόλεμος] ἴοτὺ. πότμος 6052 οἷν. δᾶ ἡ 
ν, 219 θῦδ ἀεί 11Ὀν",) δῦ διδ, οἵα. ΒΟΤΙ θδῦ σέ] δές 
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ἥκουσ᾽ ᾿4χαιῶν. χὼ μὲν οὐκ ἰδὼν λέγει. 
ὃ δ᾽ εἰσιδὼν μολόντας οὐκ ἔχει φράσαι" 
ὧν. εἵνεκ᾽ εὐνὰς ἤλυϑον πρὸς Ἕκτορος. 660 
μηδὲν φοβηϑῆς" οὐδὲν ἐν στρατῷ νέον" 

Ἕχτωρ δὲ φροῦδος Θρῆκα κοιμήσων στρατόν. 
σύ τοί με πείϑεις. σοῖς δὲ πιστεύων λόγοις 

τάξιν φυλάξων εἶμ᾽ ἐλεύϑερος φόβου. 
49. χώρει" μέλειν γὰρ πάντ᾽ ἐμοὶ δόκει τὰ σά, θ0ὅ 

ὥστ᾽ εὐτυχοῦντας συμμάχους ἐμοὺς ὁρᾶν. 
γνώσῃ δὲ καὶ σὺ τὴν ἐμὴν προϑυμίαν. 

ὑμᾶς ἀυτῶ τοὺς ἄγαν ἐρρωμένους. 

“Δαερτίου παῖ, ϑηκτὰ κοιμίδαι ξίφη. 

κεῖται γὰρ ὑμῖν Θρήκιος στρατηλάτης, 610 

ἵπποι τ᾽ ἔχονται, πολέμιοι δ᾽ ἠσϑημένοι 
χωροῦσ᾽ ἐφ᾽ ὑμᾶς" ἀλλ᾽ ὅσον τάχιστα χρὴ 
φεύγειν πρὸς ὁλκοὺς ναυστάϑμων. τί μέλλετε 

σκηπτοῦ ᾿πιόντος πολεμίων σῴξειν βίον: 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔα ἔα" 

βάλε βάλε βάλε βάλε. ὁτῦ 

ϑένε ϑένε" τίς ἀνήρ; 

λεύσδετε. τοῦτον αὐδῶ. 
κλῶπες οἵτινες κατ᾽ ὄρφνην τόνδε κινοῦσι στρατόν. 

668 ἰδὼν ΟμτΙϑῦ. ῥοῦ. 1876, εἰδὼς ΒΟς.ΙΠΡ 669 ὃ δ΄ εἰσιδὼν 
610}, ὅδ᾽ ὡς ἰδὼν ΒΟ] μολῶντας Β᾽) ροϑῦ πὰπο γν. απϑοάδτη ΘΧΟΙα1556 

οφῬυΐϊεὺ Νὅποκ 660 οὔνεκ᾽ γν6] οὔνεκ᾽ 110γἱ | εὐνὰς] ἦλϑον ὁ 062 κοσ- 

μήσων ΠΡ 0608 πείϑοις α | σοῖς τε πιστεύω 1,4, οἷν. ΟΒυδῦ. ρϑΐ. 

18065α. σοῖς τε πιστεύω λόγοις τάξιν τε τηρῶν θ0ὅ δοκεῖ Βο 

666 ὡς ΣΡ 068 ὑμᾶς ἀυτῶ] 5ογῖρ81, ὑμᾶς δ᾽ ἀυντῶ ΒΟ, }, ὑμᾶς 

δον. αν, ἀὐϑδπνενν. 

μὲν αὐδῶ ς 669 κοιμίσαι Β, κοιμῆσαι Ος, κομίσαι 1,4 κοιμίσαι ᾿ 
610 οπι. ὁ | ὑμῖν] ΝΔΙοκεπδον, ἡμῖν ΒΟΤΡ 611 πολέμιοι, τ᾽ Βοτρύο 

δ βυροῦ τ΄ Ο 612 τάχιστ᾽ ἐχρῆν Π9)}ὲ 6014 σώξειν] ἘΠτΊΒΙΘΥ, σῶσαι 
τ ρυ!. οἴ. ῬΠΟΘΏ. 788 ὁ1ὅ χορὸς λυκίων Ῥτγϑθδον. ΟΟ οὐ χορὸς λύκων 
δα. 5Ο0ΠΟ]1θ, ΒΟ θΘη5 Β θτῦ- 682 ΠρΙΠΙΟΠΟΥ 5 ἀιδύγιθαϊῦ Βοίῃθ, 
ΠΘυἸΟΠΟΥ115 βίπρι]ὸβ ἰδ γατηθίσοβ ὑγι θα ὈΙπαου θτῦ ἔααε ΒΟ, οτι. 

6} Ῥυϊχσαστα βάλε ἴῃ τᾶβ. β6γ. 1, οπι. ΡῚ] βάκλε βάκλε βάκλε (Θγάβιυιπι 1) 1 

θτῦ 54ᾳ. βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε ϑεῖνε ϑεῖνε" τίς δ᾽ ἀνήρ; ΑἸα]η8, 

(τίς ὅδ᾽ ἀνήρ; Μυβρτανθ), οἷν. Αὐἱβίορῃ. Αοῃ. 281 616 ϑένε ϑένε 

δένε Ὁ 611 λεύσετε Β-, λεῦσσε λεῦσσε Ἠαγίαμσ [ ἀῦὐτῶ ὁ, αἰδῶ Ρ 

618 ὄρῳφνκ 1,, ὄρφναν {ὃ} κινοῦσι «1, Ἐ, κτενοῦσι Β' Ο 

ἘΠισρῖαθβ, ΒΠοβτιβ. 9 
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δεῦρο δεῦρο πᾶς. 0580 

τούσδ᾽ ἔχω, τούσδ᾽ ἔμαρψα. 
τίς ὃ λόχος; πόϑεν ἔβας; ποδαπὸς εἶ: 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ. 

οὔ σε χρὴ εἰδέναι" ϑανῇ γὰρ σήμερον δράσας χαχῶς.. 

ΧΟ. οὐκ ἐρεῖς ξύνϑημα, λόγχην πρὶν διὰ στέρνων μολεῖν; 

ΟΖ. ἴστω. ϑάρδει. ΧΟ. πέλας ἴϑι. παῖε πᾶς. θ8ῦ 

ΗΜ. ἢ σὺ δὴ Ῥῆσον κατέκτας; ἀλλὰ τὸν χτενοῦντα σέ. 
ΟΖ. ἴσχε πᾶς τι. ΗΜ. οὐ μὲν οὖν. ΟΖ. ἀ, φίλιον. 

ἄνδρα μὴ ϑένῃς. 

ΗΜ. καὶ τί δὴ τὸ σῆμα; ΟΖ. Φοῖβος. ΗΜ. ἔμαϑον᾽ ἴδχε 

πᾶς δόρυ. 

ΗΜ. οἶσϑ᾽ ὅποι βεβᾶσιν ἅνδρες; ΟΖ. τῇδέ πῃ κατείδομεν.. 
ἕρπε πᾶς κατ᾽ ἴχνος αὐτῶν. ΧΟ. ἢ βοὴν ἐγερτέον; 690. 

ΗΜ. ἀλλὰ συμμάχους ταράσσειν δεινὸν ἔκ νυκτῶν φόβῳ. 

ΧΟ. τίς λον ὁ βάς: οἷ βίσορῃ. 

τίς ὃ μέγα ϑράδσος ἐπεύξεται 

680 γοῦρῶ δεῦρο δεῦρο πᾶς φἀνήρ»» ρΡοβὺ αὐδῶ Ο71 ἰγαηβρομῖ 
Ηρδυτήϑηη, δεῦρο δεῦρο {δεῦρο» πᾶς ιπάοτῇ 681 ροβὺ ἔχω ᾿πβουαῖ 
καὶ ΒΌΡΥ γϑυβαμῃ ἰ | τούσδ᾽ ἔχω ᾽γώ, τούσδ᾽ ΒΙαγάθ5 682 τίς ὁ λόγος; 
πόϑεν σὸν φέρεις πόδα πῶς εἶ 1} (σὸν φέρεις πόδα ἴτι γ8.5. Βογιρδὶῦ 1] 
πόϑεν .. εἶ] τίς εἶ πόϑεν; Ὀϊπάογ 688 οὔ σε χρὴ (ΒΌΡΘΙ ἡ 5061. 5680]. ν) 
εἰδέναι Β, οὔ σ᾽ ἐχρῆν εἰδέναι Ο, οὐκ ἐχρῆν σ᾽ εἰδέναι 6, οὐ χρὴ εἰδέναι 
σε 1}0Ὀ} γὰρ] Τοτῦ. δὲ [ σήμερον οἵη. ΒΟ 084 ΧΌ. φρτυδθῆχυση 1η Ὁ Ὁ, 
Ῥαπούυστη ἴῃ Β, πούϑῃ) οἵη. (1... Πθι!οποσῖο ἐσθ ὁ [σύνθημα ΠΡ 

ἂν διὰ στέρνων λόγχην μοῦ ν Ο 686 ΧΟ. ΒΟς-ς.,, ἡμιχ. ῬῚΊ πέλας 
ἴϑι παῖε (παῖε 15 Ο) πᾶς ΒΟς1,, πέλας τις ἴϑι παῖε παῖε πᾶς τις ἄν, 
πέλας τις ἴϑι. παῖε πᾶς Ῥ 680 ΗΜ. οἵα. ὁ ἣ Ο, ἢ γ, οὐ Βαρϑυβου. ἢ 
μτανοῦντα Ο 0817 ΟΖ. εχ ἡμιχ. ΟΟΥΥ. ΤΟΤΙΟΔΙΟΥ [ἢ Ρ, ΧΟ. ς || ἴσχε] 
ἴαχε ΒΙ τις ΟἿΏ. ΒΟς ΗΜ. Βῦςε, χορ. 17, οὔ οοΥγ. 6χ ἧμιχ. ἃ Τα τΙοῦ- 
ἴογθ ΡῚ μὲν οὖν") ἈρΙβΚθ, μενοῦν 6, μενῶ 7] ΟΖ.] Ηθαΐῃ, ΗΜ. 11ΌΥ1| 
ἀ] Μυϑρταᾶνθ, ἃ ἃ νὲὶ ἃ ἃ 1ἰρτὶ | φίλιον 6: οὐ ρῥυϊπϊθαβ 1, (ε ροβὺ 1 
ΘΙΘ ΒΩ), φίλον ΒΟ δὲ ,3. σ 0688 ΧΟ. καὶ 1, ΗΜ.0.] ΧΟ. ς ἴσχε) 
ἴαχε. Β 089 ΗΜ1|] Ἰ᾿ἴπθοϊα ἴῃ 7, ὅπη ΒΟ΄-1, οὐ ἢ ὁχ ὁ οουγθοίο Ῥ| 
βεβήκασιν ς ἄνδρες ὁ, ἄνδρες γ᾽ | ΟΖ. ΒΟ, ΗΜ. 1.!Ῥ πούω Τοτδταΐπθ 
οχῃδαβίω ἴῃ 6} πῇδέ πῃ ΒΒ κατίδομεν ὁ 0690 ΗΜ. ρυδοῆχι }, ΧΟ. 
6] αὐτοῦ α | ΧΟ. ΗΜ. Βαροῦ 6, ΗΜ. ἴῃ ΧΟ. ταυῦ. Ο΄, οτὰ. ἢ 
691 ρυπούστη ρυαθῆχιῦ 8, πούδιη οἵη. “1.,, ΧΟ. παροὺ 10, πούῳ δχῃϑυβί 
ἴῃ ὁ [| ταράσειν Ο] ἐκ) ἐν Ο] φόβῳ οτα. 1,.. 888. ἢ 692 ΧΌ. οτι. 
860, Ἰἴμθοϊῳ ἴῃ 7,, αὐδιη ἴῃ ΧΟ. τηαύωνιὺ 1, πούω δχπϑιβύδ ἴῃ 6 
6093 ὁ μέγας ΒΟ, ὁ μέγα 61,}, ὃς μέγα 1 | ὁ μέγα ϑρασὺς Μαᾶνὶρ 

Ρ 
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᾿ ἘΤ ΡΗΣΟΣ 25 
7 δος 

χέρα φυγὼν ἐμάν; 

πόϑεν νιν κυρήσω; 09 
τίνι προδεικάσω., 

ὅστις δι᾿ ὕρφνης ἠδ: βοιρανεῶ ποδὶ 

διά τε τάξεων καὶ φυλάκων ἕδρας: 

Θεσσαλὸς ἢ 

παραλίαν “οκρῶν νεμόμενος πόλιν; τ00 

ἢ νησιώτην σποράδα κέκτηται βίον: 

τίς ἦν ἢ πόϑεν ἐστὶν ἢ ποίας. πάτρας: 
ποῖον εὔχεται τὸν ὕπατον ϑεῶν: 

᾿ ΗΜ. ἄρ᾽ ἔστ᾽ Ὀδυσσέως τοὔργον ἢ τίνος τόδε: 

εἰ τοῖς πάρουϑεν χρὴ τεκμαίρεσϑαι. τί μήν; τοῦ 

ΗΜ. δοκεῖς γάρ; ΗΜ. τί μὴν οὔ; 

ΗΜ. ϑρασὺς γοῦν ἐς ἡμᾶς. 

ΗΜ. τίν᾽ ἀλκήν; τίν᾽ αἰνεῖς; ΗΜ. Ὀδυσσῆ. 

ΗΜ. μὴ κλωπὸς αἴνει φωτὸς αἱμύλον δόρυ. 

ΧΟ. ἔβα καὶ πάρος δη ἐδ. Τ10 
κατὰ πόλιν; ὕπαφρον ὄμμ᾽ ἔχων, 

ῥακοδύτῳ στολᾷ 
πυχασϑείς, ξιφήρης 

χρύφιος ἐν πέπλοις. 

“βίον δ᾽ ἐπαιτῶν εἷρπ᾽ ἀγύρτης τις λάτρις. τι 

694 χέρα Ο, χεῖρα ΒΗ Ρ 696 ομ. ὁ 691 ὄρφνὰας {ῬΡ 
100 παρὰ λιαν ΟΟΥΥ. ἴῃ παρ᾽ ἁλίαν ἴῃ 6 Τ01 νησιώτης Νδθοκ 
102 τίς ἦν ἢ πόϑεν ἐστὶν ἢ ποίας πάτρας ΒΟ, τίς ἦν πόϑεν ἢ τίνος 
πάτρας 6. τίς ἦν γὰρ ἢ ἢ πόϑεν ἐστὶν ἢ ποίας πάτρας [,}, τίς ἢ πόϑεν 
ἢ ποίας πάτρας ἴ, τίς ἦν; πόϑεν;: ποίας πάτρας: Ἠρδηϊηδηη 108 ποῖον 
Βύε, ὁποῖον 1, | ποῖον ἐπεύχεται Ἠδγτηδηπ | ϑεῶν Ρ' 588 ὧν ἴῃ 183. 
ΒΟΥ. ἀπ: 1 νὸ] 5. Ὁ 104 ΟΠΟΥ ποίϑτη ριθῆχιῦ 1, | ὀδυσέως Β οὐ 6Χ 
ὀδυσσέως ὁοττ. ἃ Τ0ῦ οΠοΥΪ πούδτῃ ργϑϑῆχιῦ 6, ΠΘιΙΟἤ ΟΠ ὁ Τ0ὔ πά- 
ροιε Ο1,.} οὗ αὖ νἱάᾶ. ς | τί μήν ς, τιμὴν 1}, τί μὴν ρ, τί μὴ ἴ, οτα. 
50 1060-- 1217 ρῬυποῦϊθ 8, 11π60]15 7) ῬΘυβοηδυττη γ]065 πούθνυτῦ, πούδϑ 
ΟΙη. 508, 115 νϑοῦΐβ τ οὐ Ο 106 δοκεῖ 6] τί μὴν ΒΟο, τιμὴν 1, }Ῥ, 
τί μὴν 701 εἰς Β6Ος-ε 108 ροϑύβοθδθ πού οὈ]ὐογαύα 1ῃ ὁ ] τίν᾽ 
ἀλκήν ΒΟς, τίς ἀλκήν 7} | ὀδυσῇ ΒΩ οὐ οχΣ ὀδυσσῆ οὁοτΥ. 1, 
109. »βϑζη Β 110 1] ΠΘο] τη ἴῃ ΧΌ. τααῦῦ. ὦ 111 πτόλιν 1,} (πὰ 
1, οὐδϑατη τὶ ἄθπθο ᾿πβουαϊὺ ἢ) ἰ ὑπ᾽ ἄφρον ὁ 712 δοΐθ ῥακοδύτῳ 
Βοροῦ ἐν Ῥὶ γταϑύγδτη 1, στολῇ ΠΡ 714 κρύφιος) Μογυβύθαϊ, κρυφαῖος 
πρυὶ, ἔοσύ. κρυφάδις [ ἀοδοῖ ὁ τ1ῦ ἀγύρτις λάτρις Β Ο᾽ τις Ἰπδογαϊύ 
5080], Βουῦοη5 8 

.᾿ 3 “8 
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ψαφαρόχρουν κάρα πολυπινές τ᾽ ἔχων᾽ 
πολλὰ δὲ τὰν 
βασιλίδ᾽ ἑστίαν ᾿4τρειδᾶν κακῶς 

ἔβαξε δῆϑεν ἐχϑρὸς ὧν στρατηλάταις. 

ὄλοιτ᾽ ὄλοιτο πανδίκως, 120 

πρὶν ἐπὶ γᾶν Φρυγῶν ποδὸς ἴχνος βαλεῖν. 

ΗΜ. εἴτ᾽ οὖν Ὀδυσσέως εἴτε μή, φόβος μ᾽ ἔχει" 
Ἕκτωρ γὰρ ἡμῖν τοῖς φύλαξι μέμψεται. 

ΗΜ. τί λάσκων; ΗΜ. δυσοίξων. 

ΗΜ. τί δρᾶσαι; τί ταρβεῖς; τοῦ 

ΗΜ. καϑ' ἡμᾶς περᾶσαι ΗΜ. τίν᾽ ἀνδρῶν; 
ΗΜ. οἱ τῆσδε κυκχτὸς ἦλϑον ἐς Φρυγῶν στρατόν. 

ἩΝΊΟΧΟΣ. 

ἰώ, δαίμονος τύχη βαρεῖα. φεῦ φεῦ. 

ΧΌ.. ξα᾽ | 

σῖγα πᾶς ὕφιξ᾽ " ἴσως γὰρ ἐς βόλον τις ἔρχεται. 180. 
ΗΝ. ἰὼ ἰώ, 

συμφορὰ βαρεῖα Θρῃκῶν. ΧΟ. συμμάχων τις ὁ στένων. 

ΗΝ. ἰὼ ἰώ. 
δύστηνος ἐγὼ σύ τ᾽. ἄναξ Θρῃκῶν" 

ὦ στυγνοτάτην Τροίαν ἐσιδών. 
. 

110 κάρα 1, Ὁ, κράτα Β, κρᾶτα Ο] πολυπινῆ ΒΟῚ, Ῥ, πουλυπινές 1 
111 τὴν ΤΡ 118 ἑστιστίαν Οὐ) ἀτρειδῶν ΠΡ 120 ΠΘΙΠΙΟΠΟΥῚ 

πούϑιῃ παροὺ ΒΩ, τϑβϑυσῶ ἴῃ 1, | ὄλοιτο δ᾽ ὄλοιτο ἰ 121 γᾶ 8, 
ἴουτῦ. γᾶς 122 χορ. ργδοῆσαμπὺ 7. ὀδυσέως Β' οὐ ὁχ ὀδυσσέως ΟΟΥΥ. ἴ 

128 ρυπούμτη γγαθῆχιῦ Β | μέμφεται Β τ2ῦ δρᾶσαι] 1,. θΠιπαοτῇ, 
δρᾷς ΒΟ, δρᾷς δὴ 1,0 8684 δὴ ἴῃ τῶϑ. οὐ ἄσ ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ἐ 121 οἱ 6Χ 
ἢ ΘΟ. Ρ 128 ΗΝ.] 1, ιμϑουῖ (οἷν. 147), οἵα. ΒΟ, ἡμιχ. !Ῥ, οἰκέτης 
ῥήσου ἴῃ τᾶϑβ. ἰ | ἰὼ ἰώ Η | τύχη] ΚΙγτΟΒΒΟΗ͂, τύχα 1101] | ἰώ" | δαίμονος 
τύχη βαρεῖα. φεῦ υ. ὦ.ὦ. Ηεταῃρ 129 ΧΟ. γτυϑβῆχι ἰ, ρυπούυχῃ 
8, ἡμιχ. Γ᾿, πιούϑτα. οτα. 61, ξα ἔκ Β 780 σἴγα] 1,.. θΠιπαοτῇ, σίγα Β Ο, 
σιγᾶ 1.) Ῥοβὺ πᾶς πούδϑιῃη ΟΠ, ααϑη 1ῃ ΠΘΙ]ΟΉ. τηαὐανηῦ ἴ, ΘΧ τ: θηὗ 
Εἰοτὶ, ἀθ]ονιῦ 1,. Ππάοτξ 1 ὕφιξ᾽] Βαείβικθ, ὕφιξος ΒΟ, ὕβριξ᾽ ΠῚ ἴσως. 
γὰρ εἰσβολή (εἰς βόλον ἴ) τις ἔρχεται 1}, εἰς βόλον γὰρ ἴσως τις ἔρχεται, 
56. 181 οὐ 138 ΗΝ.] ρυπούιπτῃι ρῥγϑθῆχιὺ 8, ἡμιχ. 1... αὰὸ Θ΄ᾶ80 738 
οἰχέτης 500. ἱ. πούδιη οἵη. (' 181 ἰὼ ἰώ ΒΟ, ἰὠώ 1,, ὦ Ῥι} Θρῃκῶν. 

1, τπιούϑτη οἵη. Οὐ, ΧΟ. τϑαυϊγ] νιαιῦ 1.. ΠΙΠα ΟΥ̓) τίς Ἰ1ΌΥ] 188 ἰὼ ἰὼ 

"60, ὦ 1.}, ἰώ 1} ϑρῃκῶν ἴπ τῶϑ. 5801. ἢ 184 ὦ ΒΟῚΊ ἰὼ 1,1 εἶσι- 
δών 1, Ὁ, ἐσιδών 1, ἰδών ΒῸ 

ΧΟ. συμμάχων τις] Ἡρηδηπ, ϑρῃκῶν συμμάχων ΗΜ. (ραποίπμη παροὺ 
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οἷόν σε βίου τέλος εἷλεν. 18ῦ 

τίς εἶ ποτ᾽ ἀνδρῶν συμμάχων; κατ᾽ εὐφρόνην 
ἀμβλῶπες αὐγαὶ κοὔ δὲ γιγνώσκω τορῶς. 

ποῦ τιν᾽ ἀνάκτων Τρώων εὕρω: 
ποῦ δῆϑ᾽ Ἕκτωρ 

τὸν ὑπασπέδιον κοῖτον ἰαύει; 140 

τίνι σημήνω διόπων στρατιᾶς 

οἷα πεπόνϑαμεν, οἷά τις ἡμᾶς 

δράσας ἀφανῆ φροῦδος. φανερὸν 

Θρῃξὺν πένϑος τολυπεύσας:; 

ΧΟ. κακὸν κυρεῖν τι Θρῃκίῳ στρατεύματι 714 

' ἔοικεν, οἷα τοῦδε γιγνώσκω κλύων. 

᾿ΗΝ. ἔρρει στρατιά, πέπτωκεν ἄναξ 

δολίῳ πληγῇ. 
5 : 5 

ὧ΄ π ὠρεὸὶ 

οἵα μ᾽’ ὀδύνη τείρει φονίου Τῦ0 
᾿ τραύματος εἴσω. πῶς ἂν ὀλοίμην; 

χρῆν γάρ μ’ ἀκλεῶς ῆσόν τὲ ϑανεῖν, 

Τροίᾳ κέλσαντ᾽ ἐπίκουρον: 
ΧΟ. τάδ᾽ οὐκ ἐν αἰνιγμοῖσι σημαίνει κακά" 

σαφῶς γὰρ αὐδᾷ συμμάχους ὀλωλότας. π᾿ 

ΗΝ. κακῶς πέπρακται κἀπὶ τοῖς κακοῖσι πρὸς 

αἴσχιστα᾽ καίτοι δὶς τόσον κακὸν τόδε" 

ϑανεῖν γὰρ εὐκλεῶς μέν, εἰ ϑανεῖν χρεών, 

λυπρὸν μὲν οἶμαι τῷ ϑανόντι" πῶς γὰρ οὔ; 
τοῖς ζῶσι δ᾽ ὄγκος καὶ δόμων ᾿εὐδοξία. 760 

ἡμεῖς δ᾽ ἀβούλως κἀκλεῶς ὀλώλαμεν. 

ἐπεὶ γὰρ ἡμᾶς ηὔνασ᾽ “Εχτόρεια χείρ, 

. 81 γινώσχο ΒΙΡ 7388 ΗΝ] ΗΜ. ΒΟ, οἰκέτης ἴῃ τᾶϑ. 1 | 
Τρῴων] Ηρουηϑπη (Τρωΐων ὅ8.0811561), τρωικῶν [10] 141 σημήνω ΒΟΙ, 
σημανῶ 1, Ὁ} διόπων] Βαγπθ5, δι΄ ὀπῶν Β, διοπτῶν Ο1, Ὀ, διοπῶν ἃ 
148 ἀφανὴς ὈΟΌΤΘΘ 144 ϑρῃξὶν 1}ὈὉἘ}, ϑρηξὶ ΒΟ, τ40 γινώσκω 
ΒΟΡ 141 ΗΝ. 06, οἰκέτης δήσου Ῥ, οἰκέτης ἴῃ, τὰθ.: 1] 149 ἃ ὦ ἃ ἃ 
1} (οἴτοιϊο οἰπχιὺ οὖ περισσόν δάβου. ἢ, ἄ ἄ ἄ ΒΟ 161 πῶς δ᾽ ἂν 
ὀλοίμαν ΤΡ τῦ8ϑ κέλσαντες ΒΟ] ἐπικούρω ΚΙγΟΒΠΟΗ͂ 184 σημαίνει, 
ΘΥΆ80 ς ρΡοβῦ ἐὐ. Ρ πρῦ αὐδᾶς ΒΟ πῦθ ΗΚ. 1, τ] αἴσχιστα 

6Χχ αἰσχίστας οοΥΥ.» 9 λυπρὸν γὰρ, ΒΌΡΘΙΒΟΥ. μὲν, ὁ 1762 ηὔνασ᾽ 
“Ἑχτόρεια χείρ] ΠΙπαοτῖ, εὔνασ᾽ ἑκτορία (εἰ ΒΌΡΟΥ {ἔ 501. 1) χείρ 1}, 
ἑχτορέα χεὶρ εὔνασε ΒΟ 
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ξύνϑημα λέξας, ηὕδομεν πεδοστιβεῖ 

κόπῳ δαμέντες, οὐδ᾽ ἐφρουρεῖτο στρατὸς 
φυλακαῖσι νυχτέροισιν, οὐδ᾽ ἐν τάξεσιν Τθὅ 
ἔκειτο τεύχη. πλῆκτρά τ᾽ οὐκ ἐπὶ ζυγοῖς 
ἵππων καϑήρμοσϑ'᾽, ὡς ἄναξ ἐπεύϑετο 
κρατοῦντας ὑμᾶς κἀφεδρεύοντας νεῶν 

πρύμναισι" φαύλως δ᾽ ηὕδομεν πεπτωκότες. 

κἀγὼ μελούσῃ καρδία λήξας ὕπνου το 

πώλοισι χόρτον, προσδοχῶν ἑωϑινὴν 

ξεύξειν ἐς ἀλκήν, ἀφϑόνῳ μετρῶ χερί. 

λεύσσω δὲ φῶτε περιπολοῦνϑ᾽ ἡμῶν στρατὸν 

πυκνῆς δι᾿ ὕρφνης" ὡς δ᾽ ἐκινήϑην ἐγώ. 
ἐπτηξάτην τε κἀνεχωρξείτην πάλιν" ΝΕ 

ἤπυσα δ᾽ αὐτοῖς μὴ πελάζεσϑαι στρατῷ, 

πλῶπας δοκήσας συμμάχων πλάϑειν τινάς. 

οἱ δ᾽ οὐδέν᾽ οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐγὼ τὰ πλείονα. 

ηὗδον δ᾽ ἀπελθὼν αὖϑις ἐς κοίτην πάλιν. 
καί μοι καϑ’ ὕπνον δόξα τις παρίσταται" 780 

ἵππους γὰρ ὃς ἔϑρεψα κἀδιφρηλάτουν 

ἹῬήσῳ παρεστώς, εἶδον, ὡς ὄναρ δοκῶν, 
λύχους ἐπεμβεβῶτας ἑδραίαν ῥάχιν" 

ϑείνοντε δ᾽ οὐρᾷ πωλικῆς ῥινοῦ τρίχα 
ἤλαυνον, αἵ δ᾽ ἔρρεγκον ἐξ ἀντηρίδων Τ8ὅ 

ϑυμὸν πνέουδσαι κἀνεχαίτιζον φόβην. 

108 σύνϑημα ΒΟ εὔδομεν (εὔδομεν) [1ὈΥἸ | πεδοστιβεῖ] Μουδίϑαί, 
πεδοστιβεῖς Ἰ1ΌΥ] 104 κόμπῳ 1, ῬῈ, 868 μ᾽ πῦπο δγύϑϑαμι ἴῃ Ρ | δαμέν- 
τὲς ΟΧ δειμέντες ΟΟΥΥ. ᾿ 0 τάξαισιν Β 1060 πλῆκτρα] κλῇϑρα 
Μυβρυδνθ 1601 ἐπύϑετο Β6Ὸ 168 ὑμᾶς Ῥ, 5868 ν ΤΟΒ801. γ6] ὃΧ ἢ 
οοΥγ. ρ͵] νηῶν Β 1609 πρύμνησι ΒΟ ] εὔδομεν 1107] (εὔδομεν ΒῚ 
110 λήξας] λήξ 6Χ ζηλ ΟΟΥΤ. 5080]. ΒΟΙΙΌΘη5 Β 111 ἑωϑινοὺς ΚΙτοΟΒΠΟΗ͂, 
ἴουῦ. ἑωϑινὸν 112 ἐς ΒΟ, πρὸς ΤΡ} μέτρω ΒΡ. μέτρον Ν 
118 λεύσω Β | στρατῶ ΒΟ ττῦ---82 Ποὺ ΟΥ̓ΙΏ6 6886 Ἰθρθηᾶοβ; 76. Τῦ. 
80. 81. 171. 18. 19. 82. οοὔο [1{6γ15 (α---Ὥ) ἃ 5οβο θύω ν6] 8118 τϑπτιὶ 
ϑηύϊαθπο πατοῦν ἴῃ Β Ιθβαὰθ οτᾶο ἴῃ (Οὐ, Π181 αὐοα 179 δηΐα 80 Ἰοριθαῦ 

"1 κἀνεχωρήτην ΒΟ 110 ἄπυσα δ᾽ αὐτοὺς ΒΟ || μὴ πλάϑειν 
στρατῷ ΒΒ, μὴ πελάϑειν τῷ στρατῷ Ο “τ συμάχων Ρ 7118 οἶδ᾽ 
ἐγὼ 1} 119 εὗδον ἸἰΌγ] (εὖδον 8) ἐς ἰο Β 180 ὕπνους Οὐ 
181 ΤΟΝ ἃ ῬΥΠΙηδ Τη., αἀδ ΠΙηΘϑπ γϑοιδηη τ] ποιοῦ, οουΐθ ΠῸπ βὑδ η 
Βουρίαβ 1η 8 | ἃς 7.}, οὺς ΒΟ καὶ διφρηλάτουν ΟΡ 188 ῥάχιν 
1}, ῥοήν ΒΟ 184 ϑείνοντε 1,}Ὁ, ϑείνοντες ΒΟ] δ᾽ οτι. 6] τρίχα, 
σα, .ΒῸ 8ῦ ἔρρεγκον] Νάποκ, ἔρεγκον 111 [ ἐξ ἀρτηριῶν Μυβργᾶνθ 

180 ϑυμὸν] ἴον, ἀτμὸν | πνείουσαι Β | φόβην] Βοίθῖκο, φόβῳ ἸἰΡτὶ 
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ἐγὼ δ᾽ ἀμύνων ϑῆρας ἐξεγείρομαι 

πώλοισιν" ἔννυχος γὰρ ἐξώρμα φόβος. 

κλύω δ᾽ ἐπάρας κρᾶτα μυχϑισμὸν νεκρῶν. 
ϑερμὸς δὲ χρουνὸς δεσπότου ᾿παρὰ σφαγαῖς 790 
βάλλει μὲ δυσϑνήσκοντος αἵματος νέου. 
ὀρϑὸς δ᾽ ἀνάσσω χειρὶ σὺν κενῇ δορός. 
καί μ᾽ ἔγχος αὐγάζοντα καὶ ϑηρώμενον 
παίει “παραστὰς νεῖραν ἐς πλευρὰν ξίφει 
ἀνὴρ ἀκμάζων" φασγάνου γὰρ ἠσϑόμην 79 
πληγῆς. βαϑεῖαν ἄλοκα τραύματος λαβών. 

πίπτω δὲ πρηνής" οἱ δ᾽ ὄχημα πωλικὸν 

λαβόντες ἵππων. ἵεσαν φυγῇ πόδα. 
- 
ἊΝ » ἃ ἁ. 

ὀδύνη μὲ τείρει, κοὐκέτ᾽ ὀρϑοῦμαι τάλας. 

καὶ ξυμφορὰν μὲν οἶδ᾽ ὁρῶν, τρόπῳ δ᾽ ὅτῳ 800 
τεϑνᾶσιν οὗ ϑανόντες οὐκ ἔχω φράσαι. 

οὐδ᾽ ἐξ ὁποίᾶς χειρός. εἰχάσαι δέ μοι 

πάρεστι λυπρὰ πρὸς φίλων πεπονϑέναι. 

ΧΟ. ἡνίοχε Θρῃκὸς τοῦ κακῶς πεπραγότος, 

μηδὲν δύσοιζ᾽ οὐ πολεμίους δρᾶσαι τάδε. 80ὅ 
Ἕχτωρ δὲ καὐτὸς συμφορᾶς πεπυσμένος 

χωρεῖ" συναλγεῖ δ᾽, ὡς ἔοικε, σοῖς κακοῖς. 

ἘΚΤΩΡ, 

πῶς, ὦ μέγιστα πήματ᾽ ἐξειργασμένοι, 
μολόντες ὑμᾶς πολεμίων κατάσκοποι 

λήϑουσιν αἰσχρῶς. καὶ κατεσφάγη στρατός. 810 

κοὔτ᾽ εἰσιόντας στρατόπεδ᾽ ἐξαπώσατε 

οὔτ᾽ ἐξιόντας: τῶνδε τίς τίσει δίκην 

181 ἀμύνειν Ρ 788 βυβρθούμϑ 7189 μυχϑισμὸν) μυχϑισμῶν 
190 σφαγῆς Μυβργᾶνθ 191 δυσϑνητοῦντος Νῶυοκ 192- 88 οτη. 

Β΄ 568 812--8ὅ Βεροὺ ροβὺ ν. 865 1ῃ [Ὸ]10 ὑθυ80 11Π618 ΤῸ1185. ἃ ΤῊ. 
Ῥυΐγηδι ὑγϑηΒῆχοβ 192 ὀρϑὸς Ο, ὀρϑῶς Β51Ρ | ἀναΐσσω 1100] 
194 νεῖραν] Βοίμθ (νειρὰν ἴᾶτη Μαβρυδυθ), νείαιραν ΒΟ], νείεραν ῬΡῚ 
πλευρὰν Β5Ο, πλευροῦ 1,}) νύσσει παραστὰς νειάτην πλευρὰν ΟἸγΙΒύ. 
ΡῬαΐ. 1218 | νείατ᾽ ἐς πλευρὰ ΘΟΌΤΘΘ 7196 πληγὴν Ο΄, πληγῇ Μύβρτανθ 
ἄλοκα 8", ὦλκα ΟἸγὶδύ. ραύ. 121 802 χερός Ο 80ὅ δύσοιξ᾽ οὐ] 
Μυβρυδᾶνθ, δυσοίζου 1101] - 8006 συμφορὰς Τιοηὐηρ', τηϑ]}τι ξυμφορὰν 

809 ὑμᾶς οχ ἡμᾶς ἴδοιύ Ο 811 ἐξηπύσατε ΝΟΥ, ἴοτὺ. ἐξοπώπατε 

812 τίσει 1 ῬὉ, 564 τί ἴπ γᾶβ. 1,, δώσει ΒΟ, ν8ὶ δώσει γ6] τίσει ἴῃ 
᾿ου]5 ΟΕ γῖϑὺ. ραῦ. 2809, οἷν. Μϑᾶ. 802 
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πλὴν σοῦ; σὲ γὰρ δὴ φύλακά φημ εἶναι στρατοῦ. 
φροῦδοι δ᾽ ἄπληκτοι, τῇ Φρυγῶν κακανδρίᾳ 

πόλλ᾽ ἐγγελῶντες τῷ στρατηλάτῃ τ᾽ ἐμοί. 81 
εὖ νυν τόδ᾽ ἴστε, Ζεὺς ὀμώμοται πατήρ᾽ 
ἤτοι μάραγνά γ᾽ ἣ καρανιστὴς μόρος 
μένει σε δρῶντα τοιάδ᾽. ἢ τὸν Ἕχτορα 
τὸ μηδὲν εἶναι καὶ κακὸν νομίζετε. 

ΧΟ. ἰὼ ἰώ. αι δῦ. 820 

μέγ᾽ ἄο᾽ ἐμοὶ μέγ᾽, ὦ πολίοχον κράτος, ᾿ 
κακὸν ἔμολεν, ὅτε δοι - 

ἄγγελος ἦλϑον, 
ἀμφὶ ναῦς πύρ᾽ αἴϑειν, Ϊ 
ἐπεὶ ἄγρυπνον ὄμμ᾽ ἐν εὐφρόνῃ 82. 
οὔτ᾽ ἐκοίμισ᾽ οὔτ᾽ ἔβριξ᾽. 
οὐ τὰς Σιμοεντιάδας πηγάς᾽ μή μοι 

κότον, ὦ ἄνα. ϑῆς" ἀναίτιος γὰρ 
ἔγωγε πάντων. 

ἣν δὲ χρόνῳ παράκαιρον ἔργον ἢ λόγον 880 

πύϑῃ. κατά με γᾶς 

ξῶντα πόρευσον᾽ οὐ παραιτοῦμαι. 

ΗΝ. τί τοῖσδ᾽ ἀπειλεῖς βάρβαρός τε βαρβάρου 

γνώμην ὑφαιρῇ τὴν ἐμήν, πλέκων λόγους; 
΄' τον 97 

σὺ ταῦτ᾽ ἔδρασας᾽ οὐδέν᾽ ἄν δεξαίμεϑα 88 

818 φημι φύλακα φημ᾽ Ο᾽Ἁ, 564 φημι Ῥυποῦϊ5 ποίδθαχῃ 816 νῦν 
ΒΟΡῚ ὀμώμοται)] Μαύιδο, ὁμώμοσται ν6] ὀμώμοσται Ἰ1ὈΥ] 8117 ἢ Ἢ 
ἥτοι 1) μαράγνα ΒΙῬ 818 μενεῖ ΠΡ 821 μέγ᾽ ἄρ᾽ ἐμοὶ μέγ᾽] 
Ὀιμᾶον, μέγας ἐμοὶ (μοι ΤΡ, 5888 οὕτῃ γ88. δηΐθ μ 1) μέγας 1101] 
πολίοχον] δαῖου, πολιοῦχον 101] 822 κακὸν ἔμολεν] ΠΙΠαοτ, τότ᾽ 
ἄρ᾽ ἔμολον (ἔμολ᾽ 1, λον ΒΌΡΘΥ λ᾽ 501. ἢ) ΠΟΥ] 824 ἀμφὶ ΒΟ, περὶ 
Ῥ, περὶ ἴῃ γϑ8. 801. ὦ (ἔοχύ. γϑβουιρϑιῦ ἐθηΐαχῃ) [ ναῦς πύρ᾽ αἴϑειν] ΚΊΤΟΙ- 
ΒΟΗ͂ οὐ Βεάμδιη, ναυσὶ πυραίϑειν ᾿Δργείων στρατόν (στρατόν Θτδϑατηῃ [πὶ 
Τρ να ΒΡ) ἴθι 8260 ἐκρίμησ᾽ Ο ἔβριξα 1,}, ἔβρισα ρ., ἔβρισ᾽ ΒΟ 

827 οὐ τὰς Σιμοεντιάδας) Ἠθδητηδημ, οὐ μὰ τὰς σιμοεντίδας (σιμουν- 
τίδας Οἡ Ἰ10τ1] | παγάς Βεοάπδιη 828 ᾧὦ ἄναξ Ῥ, ὥναξ 1, 829 ἐγὼ 
ΠΡῚ πάντων τῶνδε κυρῶ ᾽γώ Ὀιπαοτῇ 880 ἢν] Μεαθθμῖαθ, εἰ αοΥ] [ 
παράκαιρον]) αΐον, παρὰ καιρὸν 1101, πάρωρον ὟΝ. ἩΘφάϊ]δια | ἔργ᾽ ΤΡ 

881 κατά μὲ γᾶ ΒΒ, κατά με Ο, κατὰ γᾶς με 1, (γᾶς μὲ ἴῃ τᾶϑ8. 1} 
882 οὐ ΒΟ, οὐ γὰρ 1. } (Θθᾶα γὰρ ἴῃ .,) ΒᾳροΥ ν. δαᾶ. ἢ 884 ὑφαιρῆ. 
1, ὑφαιρεῖ ΒΟ, ἀφαιρῇ Ομτῖθῦ. ραῦ. 2824 885 οὐδὲν ΒΟΡ 
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οὔϑ᾽ οἵ ϑανόντες οὔτ᾽ ἂν οἵ τετρωμένοι 
ἄλλον" μακροῦ γε δεῖ σε, καὶ σοφοῦ λόγου. 

ὅτῳ μὲ πείσεις μὴ φίλους καταχτανεῖν, 

ἵππὼν ἐρασϑείς, ὧν ἕκατι συμμάχους 
τοὺς σοὺς φονεύεις. πόλλ᾽ ἐπισκήπτων μολεῖν. 840 
ἦλθον τεϑνᾶσιν᾽ εὐπρεπέστερον Πάρις 
ξενίαν κατήσχυν᾽ ἢ σὺ συμμάχους χτανών. 

(ἡ γάρ τι λέξῃς ὥς τις ᾿4ργείων μολὼν 

διώλεσ᾽ ἡμᾶς" τίς δ᾽ ὑπερβαλὼν λόχους 

Τοώων ἐφ᾽ ἡμᾶς ἦλϑεν, ὥστε καὶ λαϑεῖν:; 84 
σὺ πρόσϑεν ἡμῶν ἧσο καὶ Φρυγῶν στρατός. 
τίς οὖν τέτρωται, τίς τέϑνηκε συμμάχων 
τῶν σῶν, μολόντων ὧν σὺ πολεμίων λέγεις; 
ἡμεῖς δὲ καὶ τετρώμεϑ', οἵ δὲ μειζόνως 
παϑόντες οὐχ ὁρῶσιν ἡλίου φάος. 860 
ἁπλῶς δ᾽ ᾿4χαιῶν οὐδέν᾽ αἰτιώμεϑα. 

τίς δ᾽ ἂν χαμεύνας πολεμίων κατ᾽ εὐφρόνην 
Ῥήσου μολὼν ἐξηῦρεν, εἰ μή τις ϑεῶν 
ἔφραζε τοῖς κτανοῦσιν; οὐδ᾽ ἀφιγμένον 

τὸ πάμπαν ἧσαν" ἀλλὰ μηχανᾷ τάδε. 88 

ΕΚ. χρόνον μὲν ἤδη συμμάχοισι χρώμεϑα 
ὅσονπερ ἕν γῇ τῇδ᾽ ᾿Δχαιικὸς λεώς. 

κοὐδὲν πρὸς αὐτῶν οἶδα πλημμελὲς κλύων" 

ἐν σοὶ δ᾽ ἂν ἀρχοίμεσϑα. μή μ᾽ ἔρως ἕλοι 
τοιοῦτος ἵππων ὥστ᾽ ἀποκτείνειν φίλους. 860 

καὶ ταῦτ᾽ Ὀδυσσεύς" τίς γὰρ ἄλλος ἄν ποτε 

ἔδρασεν ἢ ̓ βούλευσεν ᾿Αργείων ἀνήρ; 
δέδοικα δ᾽ αὐτὸν καί τί μου ϑράσδει φρένας, 

ὴ καὶ Ζ4Δόλωνα συντυχὼν κατέκτανεν" 

886 ϑανόντες ΒΟ, μαϑόντες Τ0ὺ 887 γε ΒΟῚ,, δὲ Ῥ΄Ί σοφοῦ] 
σφοδροῦ (ΒτΙδύ. ρα. 2825, ἔογτύ. σαφοῦς 842 σὺ οἵη. Ῥ, ΒΌΡΘΥ Υ. δα, ᾿ 

848 λέξεις ΒΟ 846 ἡμᾶς οοΥΥ. ἴπ ἡμῶν ρ᾿ 848 μολώντων τασῦ. 
ἴπ μολόντων ΒΟ | ὧν] Βοίμα, ὡς 1101] 849 μείζονα Β]ΠΊ5]6Υ, 568 
ἕουύ. 8860 ἀθθμαπβ 861 ἀχαιοὺς Β οὖ ὁΧχ ἀχαιῶν οοτγ. Ο | οὐδὲν 
ΒΟΡ 852 ἂν Ἰθτητηδ, 5080]., αὖ ΒΟΙΡ 804 ϑανοῦσιν ΒΌΡΘΙΒΟΥ. 
χτ ΟἹ [οτὺ. χτείνουσιν 8δῦ ἦσαν ΒΟ, ἶσαν 1,, ἴσαν 8571 ἀχαϊκὸς Β 

8ὅ8 αὐτῆς Ρ ] πλημμελὲς οἶδα 1} Βῦ9. δ᾽. αὖ, Θ΄. "δ᾽. ἄρ᾽ Ὁ)}] 
ἀρχοίμεϑα ΒΟ 860 ἔοτνύ. τοσοῦτος 8601 ὀδυσεύς Β, Ὀδυσσέως ΕῚΧ 

868 αὐτῶν ΒΟ 804 κατέκτανεν] Μαίῃϊδθ, κατακτάνῃ 1ὈΥῚ 

Ζ 
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χρόνον γὰρ ἤδη φροῦδος ὧν οὐ φαίνεται. 50 

ΗΝ. οὐκ οἶδα τοὺς σοὺς οὺς λέγεις Ὀδυσσέας" 

ἡμεῖς δ᾽ ὑπ᾽ ἐχϑρῶν οὐδενὸς πεπλήγμεϑα. 
ΕΚ. σὺ δ᾽ οὖν νόμιξε ταῦτ᾽, ἐπείπερ σοι δοκεῖ. 
ΗΝ. ὦ γαῖα πατρίς, πῶς ἂν ἐνθάνοιμί σοι; 

ΕΚ. μὴ ϑνῇσχ᾽ ἅλις γὰρ τῶν τεϑνηκότων ὄχλος. 81 
ΗΝ. ποῖ δὴ τράπωμαι δεσποτῶν μονούμενος: 

ΕΚ. οἶκός σε κεύϑων οὑμὸς ἐξιάσεται. 

ΗΝ. καὶ πῶς μὲ κηδεύσουσιν αὐϑεντῶν χέρες: 

ΕΚ. ὅδ᾽ αὖ τὸν αὐτὸν μῦϑον οὐ λήξει λέγων. 
ΗΝ. ὄλοιϑ᾽ ὃ δοάδσας. οὐ γὰρ ἐς σὲ τεένεται, 5τῦ 

γλῶσσ᾽, ὡς σὺ κυομπεῖς᾽ ἡ 4έκη δ᾽ ἐπίσταται. 

ΕΚ. λάξυσϑ'᾽" ἄγοντες δ᾽ αὐτὸν ἐς δόμους ἐμούς. 

οὕτως ὅπως ἂν μὴ ᾿γκαλῇ πορσύνετε᾽" 

ὑμᾶς δ᾽ ἰόντας τοῖσιν ἐν τείχει χρεὼν 
Πριάμῳ τε καὶ γέρουσι σημῆναι νεκροὺς 880 

ϑάπτειν κελεύϑου λεωφόρου πρὸς ἐκτροπάς. 

ΧΟ. τί ποτ᾽ εὐτυχίας ἐκ τῆς μεγάλης 

Τροίαν ἀνάγει πάλιν ἐς πένϑη 

δαίμων ἄλλος. τί φυτεύων: 

ἔα ἔα. ὦ ὦ. 88ὅ 
τίς ὑπὲρ κεφαλῆς ϑεός, ὦ βασιλεῦ, 
τὸν νεόδμητον νεκρὸν ἕν χειροῖν 

φοράδην πέμπει; 

ταρβῶ λεύσσων τόδε πῆμα. 
ἐΞ “Ψ Ξ πα ἐδ ΣΙ ΕῚ 

806 ὀδυσέας Β 868 δ᾽ οὖν ΓΡ, ὃδὲ Βι δὴ Ὁ 869 ΗΝ. 
οι. Ο 870 ΗΝ. Ο 8711 ΗΝ. οἵ. 6] δὴ] Ῥογβοι, δὲ [101Ὶ | τράπο- 
μαι 10}, τράπωμαι ρ 812 οἶκος] ὁ μαῖκος ὴ 1. 6. δόμος οὖ οἶκος αὖ 
νιαθύυν 878 χκηδεύσωσιν ΒΟ 874 ἔογῦ. λήγει 818 εἰσέτι τείνεται 
Β 871ὅ 5α. οὗ". ΟΠ γχΙδί. ροῦ. 216 ὄλοιϑ᾽ ὁ δράσας" ἡ δίκη δ᾽ ἐπίσταται 
(ΟΥΠ15515 γΘΥΡῚΒ οὐ... κομπεῖς) 8717 δ᾽ οὐ. 1101], ΒῸΡρ] ον Μουβίδαῦ 

818 μὴ καλῇ ΒΟ ] πορσύνεται 819 ἐν τέλει Μυβρτανθ 
881 χελεύϑου) ΠΟΌΓΘΘ, κελεύειν 1011 [ λεωφόρου] Ναΐοι, λαοφόρου 1, Ὁ, 
λαοφόρους ΒΟ» (λεωφόρους δ ΔΣ)᾽οΚοηδθ) 888 ἀνάγει 1), ἄγει ΒΟΙΡ' 
πένϑος 1) 884 ἄλλος͵ τί] Τγιν, ἄλλοτε ΒΟ, ἄλλό τι 1}, ἴονῦ. 

ἄλλων τί 88 ἔα ἔα ὦ ὦ οι. 1}, ἰπ τηᾶῦρ. δα. ὁ | ὦ ὦ ἀοϊοῦ 
ὈΙπα ον 581 νεόδμητον ( οὐ ΟΒυϊδῦ. ραῦ. 1466, νεόχμητον Β, νεό- 
ἅμητὸον 1, Ὁ | χειροῖν] Δ )]ΟΚοπ δου, χεροῖν Ἰ1ὈΥῚ 888 πέμπω (Οὐ, αἴρει 
ΘΧχ ΟΠ γιθῦ. ρᾶύ. 1460 Νῶιποκ 889 οἵη. ΠΡ | λεύσων ΒΟ | πῆμα] 
φάσμα Νδιοῖκ 
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ΜΟΥ͂ΣΑ. 

ὁρᾶν πάρεστι, Τρῶες" ἡ γὰρ ἐν σοφοῖς 890 
τιμὰς ἔχουσα Μοῦσα τὸ ώῳ μία 

πάρειμι, παῖδα τόνδ᾽ δρῶσ᾽ ἐς τς φίλον 

ϑανόνϑ᾽ ὑπ᾽ ἐχϑρῶν" ὅν ποϑ᾽ ὁ κτείνας χρόνῳ 

δόλιος Ὀδυσσεὺς ἀξίαν τίσει δίκην. 

ἰαλέμῳ αὐϑιγενεῖ, ΒΠΌΡΗ. 89 
τέκνον, 6᾽ ὀλοφύρομαι, ὦ 
ματρὸς ἄλγος. οἵαν 

ἔκελσας ὁδὸν ποτὶ Τροίαν" 
ἢ δυσδαίμονα καὶ μελέαν, 

ἀπὸ μεμφομένας ἐμοῦ πορευϑείς, 900 
ἀπὸ δ᾽ ἀντομένου πατρὸς βιαίως. 
ὥμοι ἐγὼ δσέϑεν, ὦ φιλία 

φιλία κεφαλά, τέκνον, ὥμοι. 

ΧΟ. ὅσον προθήκει μὴ γένους κοινωνίαν 

ἔχοντι λύπῃ τὸν σὸν οἰχτείρω γόνον. 90 

ΜΟΥ͂. ὔλοιτο μὲν Οἰνεΐδας, ΔῈ 5.7. 
ὔλοιτο δὲ Παρτιάδας. 
ὅς μ᾽’ ἄπαιδα γέννας 

ἔϑηκεν ἀριστοτόκειαν᾽ 

ἅ 8’ Ἕλλανα λιποῦσα δόμον 910 
Φρυγίων Ἴξχεωιν ἔπλευσε πλαϑεῖσ᾽ 

᾿ 2 ν Ἂ ΟΦᾺ 

ἀπό τ᾽ ὥλεσε μὲν σ᾽ ἕκατι Τροίας, 

φίλτατε, μυριάδας τὲ πόλεις 
2 - τ᾿ “-- 2 Τὰ ἀνδρῶν ἀγαϑῶν ἐκένωδεν. 

894 ὀδυσεὺς Β 898 ἴῃ Ποῦ νυ. ἀθϑιπιῦὺ Β ([01115. ρϑυ 0185 ῬΘΙΊΘΙΘ 
οθὔθυ δ) 900 ἀπομεμφομένας Β΄, ἀποπεμφομένας Οὐ ἀπομεμψαμένας 1, 
(στ ΒΌΡΘΙ ῬΥΪΠ5 μ' 501. ἢ), ἁποπεμφαμένας : ῬΥδΘΡΟΒΙ ΟΠ ΘΠ βθραγανὺ ΠυΘΊ5 16 

908 φιλία] ον. 'Ῥήσου 904 [οτύ. ὅσῃ 906 λύπῃ 1.,.}, λύπην Β5"5Ο, 
λύπης ΚΙτΟΒΒΟΙ͂, κἀγὼ 6χ ΟΠ γϑῦ. ῥοῦ. 1288 οὐ 1160 Νδποκ 900 οἰνείδας 
Β521Ρ, οἰνίδας Ο 901 Παρτιάδας] Ηθδαΐμῃ, λαρτιάδης Β΄ Ο, λαρτίδας 
1} λαερτίδας ἢ 909 ἔϑηκεν Β5ΟΊ, ἔϑηκ᾽ 1,.Ὀ} ἀριστοτόκειαν]) Οοβοί, 
ἀριστοτόκου Ἰ1ΌΥ1, ἀριστοτόκοιο ΑἸαϊπα 910 Ἕλλανα] Βεάπδηι, ἑλένα 
ΠΟΥ |[ λιποῦσα ταῦ. ἴῃ προλιποῦσα ᾿ 912 ἀπὸ δ᾽ (ργαθῦι]! ἀπό τ᾽) 
ὥλεσε)] Ἡ. Ηομηΐηρ, ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ ὥλεσε ἸΙΌΥΙ [ σ᾽ ἕκατι Τροίας] Ἐ). ΒΥΆΠ, σὲ 
(σὲ ογαϑιὺ 1) κατὰ τροίας 1101] (τροίαν Ῥ) 918 πόλεων ΘΙ5Κ6 
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ἦ πολλὰ μὲν ζῶν, πολλὰ δ᾽ εἰς “Διδου μολών. 916 
Φιλάμμονος παῖ, τῆς ἐμῆς ἥψω φρενός" 

ὕβρις γάρ, ἥ σ᾽ ἔσφηλε, καὶ Μουσῶν ἔρις 

τεκεῖν μ᾽ ἔϑηκε τόνδε δύστηνον γόνον. 4 

περῶσα γὰρ δὴ ποταμίους διὰ ῥοὰς 

λέχτροις ἐπλάϑην Στρυμόνος φυταλμίοις. 920 

ὅτ᾽ ἤλθομεν γῆς χρουσόβωλον ἐς λέπας 

Πάγγαιον ὀργάνοισιν ἐξησκημέναι 

“Μοῦσαι μεγίστην εἰς ἔριν μελῳδίας 

κλεινῷ σοφιστῇ Θρῃκί, κἀτυφλώσαμεν 

Θάμυριν, ὃς ἡμῶν πόλλ᾽ ἐδέννασεν τέχνην. 92ὅ 

κἀπεὶ σὲ τίκτω, συγγόνους αἰδουμένη 

καὶ παρϑενείαν ἧκ᾽ ἐς εὐύδρου πατρὺς 
δίνας" τρέφειν δέ σ᾽ οὐ βρότειον ἐς χέρα 

Στρυμὼν δίδωσιν, ἀλλὰ πηγαίαις κόραις. 

ἔνϑ᾽ ἐκτραφεὶς κάλλιστα παρϑένων ὕπο. 980 
Θρήκης ἀνάσσων πρῶτος ἦσϑ'᾽ ἀνδρῶν, τέκνον. 
καί σ᾽ ἀμφὶ γῆν μὲν πατρίαν φιλαιμάτους 
ἀλκὰς κορύσσοντ᾽ οὐκ ἐδείμαινον ϑανεῖν" 

Τροίας δ᾽ ἀπηύδων ἄστυ μὴ κέλσαι ποτέ, 
“εἰδυῖα τὸν σὸν πότμον" ἀλλά σ᾽ Ἕχτορος 98 

πρεσβεύμαϑ'᾽ αἵ τε μυρίαι γερουσίαι 

ἔπεισαν ἐλϑεῖν κἀπικουρῆδσαι φίλοιο. 

καὶ τοῦδ᾽. ᾿4ϑάνα, παντὸς αἰτία μόρου, 

οὐδὲν δ᾽ Ὀδυσσεὺς οὐδ᾽ ὃ Τυδέως τόκος 

ἔδρασε δράσας μὴ δόκει λεληϑέναι. 940 

916 φιλάμενος Οὐ 919 διὰ ῥοὰς] 1,. θΠΙπαοτέ, διαρροὰς 1101] 
920 ἐπλάσϑην Ῥ΄] φυλταμίοις Ο ΟἿ ἐς ΠΙΡΉΘ 922 ἐξησκημένοι 
1,}}, τασῦ. ἴῃ ἐξησκημέναι ρ 924 χλεινῷ] τϑρααϊανιὺ Βούμθ, ρυοροβιῖῦ 
θόΡτθθ, μείνω 1011 | ϑρῃκί οτὰ. Οὐ] κἀτυφλώσαμεν Ο, κἀκτυφλώσαμεν 
Β21Ρ 926 ϑάμυρον ταὰῦ. ἴπ ϑάμυριν ρ 921 παρϑενείαν ΠΡ, 
παρϑενίαν Β5ΟΡΊ ἧκ᾽ ἐς ΤΡ. ἧ βρϑῦϊο σϑοίο 856 | εὐύδρους ΒΙαγ 685 

928 τρέφει Ῥ΄] βρότειον] ἘΠ]ΤΊ5]6γ, βροτείαν Ἰ1ΌΥ] ἐς χέρα Β" Ο, ἐσχά- 
ραν .1,.}} (οὔϊατα. Ομ υϊθύ. ραῦ. 1848 βαθμοῦ βροτείαν ἐσχάραν)" 929 δρυ- 
μὼν Β560 932 φιλαρμάτους Βεάπδηηῃ 938 καὶ] σὺ ΚΙγΟΒΠΟΙ 
989 οὐδ᾽ ὁ Ο1,!}}», οὐδὲ 85 9410 ἴῃ 5 ροβϑὺ πιππο νυν. βρϑύϊμιη 19 
γΘΥΒΙΙΠΤΏ. γα Τὴ ἃ ΠΙΡΥΘΙΟ τϑ]ϊοῦπμι δ, ἴῃ Οὐ Πϊὸ γϑύββ θχύγουημβ [0]. 
2017 απὐδύθυ 15 {β δῦ, [0]. 2625 απδῦ, ἐγ Ρ]5 ααδηη αἸτηϊ απ ῬΔΡΊΩδΘ, 
βρύα πι 19. νϑυβιιατη, γϑοαιτη γϑ]ϊούστῃ, ἴῃ τη Ῥαρὶπῶ ὁ ὑαηύατχη νΘΥΒι18. 
ΒΟΥΙΟΌΙ ἃ 51111}1 5641 δ]1ὼ τηϑηῖι οὗ 4110 αὐταιηθηΐο. δΦ τηϑπτ8 απ88 
ΤῊ] Π10 ῬΘΙΒΟΠ δ ιηὶ πούδϑ ὩΌΒΙηΟ βου ρϑὶῦ αἰ θοῦ 
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καίτοι πόλιν σὴν σύγγονοι πρεσβεύομεν 

Μοῦσαι μάλιστα κἀπιχρώμεϑα χϑονί, 

υστηρίων τὲ τῶν ἀπορρήτων φανὰς 

ἔδειξεν Ὀρφεύς, αὐτανέψιος νεκροῦ 

τοῦδ᾽ ὃν κατακτείνεις σύ: Μουσαῖόν τε. σὸν 94 

σεμνὸν πολίτην κἀπὶ πλεῖστον ἄνδρ᾽ ἕνα 

ἐλθόντα, Φοῖβος σύγγονοί τ᾽ ἠσκήσαμεν. 

καὶ τῶνδε μισϑὸν παῖδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ἀγκάλαις 

ϑρηνῶ᾽ σοφιστὴν δ᾽ ἄλλον οὐχ ἐπάξομαι. 

μάτην ἄρ᾽ ἡμᾶς Θρήκιος τροχηλάτης 960 

ἐδέννασ᾽, “Ἔχτορ, τῷδε βουλεῦσαι φόνον. 
ἤδη τάδ᾽ - οὐδὲν μάντεων ἔδει φράσαι 

' Ὀδυσσέως τέχναισι τόνδ᾽ ὀλωλότα. 
| ἐγὼ δὲ γῆς ἔφεδρον Ελλήνων στρατὸν 

λεύσσων. τί μὴν ἔμελλον οὐ πέμψειν φίλοις ϑδῦ 

] κήρυκας. ἐλϑεῖν κἀπικουρῆσαι χϑονί; 

, ἔπεμψ᾽ ὀφείλων δ᾽ ἦλϑε συμπονεῖν ἐμοί. 

οὐ μὴν ϑανόντι γ᾽ οὐδαμῶς συνήδομαι. 

καὶ νῦν ἕτοιμος τῷδε καὶ τεῦξαι τάφον 

καὶ ξυμπυρῶσαι μυρίων πέπλων χλιδήν᾽ 900 
φίλος γὰρ ἐλθὼν δυστυχῶς ἀπέρχεται. 

ΜΟΥ͂. οὐκ εἶσι γαίας ἐς μελάγχιμον πέδον" 
τοσόνδε Νύμφην τὴν ἔνερϑ᾽ αἰτήσομαι. 
τῆς καρποποιοῦ παῖδα Δήμητρος ϑεᾶς, 

ψυχὴν ἀνεῖναι τοῦδ᾽ " ὀφειλέτις δέ μοι 90 

τοὺς Ὀρφέως τιμῶσα φαίνεσϑαι φίλους. 

κἀμοὶ μὲν ὡς ϑανών τὲ κοὐ λεύσσων φάος 

941 σὰν Ο 942 χκἀπιχρώμεϑα 1,.Ρ, χρώμεϑα ΒΟ 948 φάνας 
Β᾽ΠΡ 94 τοῦδ᾽ ὃν κατακτείνεις σὐ] Βοίμο, τοῦδ᾽ οὖν καταχτείνασα 
8506, τοῦδ᾽ οὔνεκα κχτείνασα 17}, τοῦδ᾽ ὃν κατέχτανες σύ Ῥφ]6Υ, τοῦδ᾽ 
ὃν κατέχτεινας σύ ΟοὈοῦ 947 φοῖβον οὗ ἠτήσαμεν (Οὐ 948 τόνδε 
ἴη τῶνδε ΟΟΥΥ. Ρ} 949 δ᾽ ἀο]οπάστη να θῦμτ 960 τροχηλάτης] 
γδοκθηδοι, στρατηλάτης [101] 951 ἕχτωρ 10 ῬῬῈ (ὦ ἴπι ο τααὖῦ. ρ})] φόνων 
Τητῦ. ἴῃ φόνον 1,, φόνον (ο ἴπι τ85.) 962 ΕΚ. οἵα. 8561, ἤδειν 
ΤΡῚ μάντεως ΤΡ δῦ μὴν] δῆτ᾽ Ἡογπογάρῃ | πέμψειν Β" ΟἹ, πὲμ- 
πειν ΤΡ 958 ϑανόντι ο᾽ Ο 969 ἑτοίμως 5 900 συμπυρῶσαι 

1,:Ρ, ξυμπονῆσαι Οὐ 961 ἀποίχεται Ναΐοι, ἀπώλετο ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, διοίχεται 
Νδῦοκ 962 μελάγχιμον Β΄, μελαγχεῖμον 1,.Ρ, μελάγχειμον (' 
96. ὀφειλέτης Ο οὐ τησῦ. ἴπ ὀφειλέτις 900 ὀρφέας ϑιρθούβοῦ, ὦ Ο| 
φαίνεται ᾿' φαίνεσϑαι } 
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ἔσται τὸ λοιπόν" οὐ γὰρ ἐς ταὐτόν ποτε 

οὔτ᾽ εἶσιν οὔτε μητρὸς ὄψεται δέμας. 
κρυπτὸς δ᾽ ἐν ἄντροις τῆς ὑπαργύρου χϑονὸς 910 

ἀνθιρωποδαίμων κείσεται βλέπων φάος, 

Βάκχου προφήτης ὥστε Παγγαίου πέτραν 

ὥκησε σεμνὸς τοῖσιν εἰδόσιν ϑεός. 

ῥᾷον δὲ πένϑος τῆς ϑαλασσίας ϑεοῦ 

οἴσω ϑανεῖν γὰρ καὶ τὸν ἐκ κείνης χρεών. 9τῦ 

ϑρήνοις δ᾽ ἀδελφαὶ πρῶτα μὲν σ᾽ ὑμνήσομεν, 
ἔπειτ᾽ ᾿4χιλλέα Θέτιδος ἐν πένϑει ποτέ. 
οὐ ῥύσεταί νιν Παλλάς. ἥ σ᾽ ἀπέκτανεν᾽" 

τοῖον φαρέτρα Λοξίου σῴζει βέλος. 

ὦ παιδοποιοὶ συμφοραί, πόνοι βροτῶν" 980 
ὡς ὅστις ὑμᾶς μὴ κακῶς λογίζεται, 

ἄπαις διοίσει κοὐ τεκὼν ϑάψει τέκνα. 

ΧΟ. οὗτος μὲν ἤδη μητρὶ κηδεύειν μέλει" 
σὺ δ᾽ εἴ τι πράσσειν τῶν προκειμένων ϑέλεις. 

Ἕκτορ, πάρεστι᾽ φῶς γὰρ ἡμέρας τόδε. 98 

ΕΚ. χωρεῖτε, συμμάχους δ᾽ ὁπλίξεσϑαι τάχος 
ἄνωχϑε πληροῦν τ᾽ αὐχένας ξυνωρίδων. 

πανοὺς δ᾽ ἔχοντας χρὴ μένειν Τυρσηνικῆς 

σάλπιγγος αὐδήν" ὡς ὑπερβαλὼν τάφρον 

τείχη τ᾽ ᾿Αχαιῶν ναυσὶν αἶϑον ἐμβαλεῖν 990 

πέποιϑα Τρωσί ὃ’ ἡμέραν ἐλευϑέραν 
ἀκτῖνα τὴν στείχουσαν ἡλίου φέρειν. 

ΧΟ. πείϑου βασιλεῖ" στείχωμεν ὅπλοις 

968 ἐς δῖ. 1101] 969 ἔτ᾽ εἶσιν οὐδὲ ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ (ἔτ᾽ εἶσιν ἰῶτα 
΄,. Θιπᾶοτῖ), [ουὺ. οὔτ᾽ εἶμ᾽ ἐγὼ οὔτε 910 τῆς] Μύβρτανθ, τῆσδ᾽ 1100] 

9712 ὥστε ταυῦ. ἴπ ὅστε Ρ 918 ῴκηκε ΒΙαγάθδβ | σεμνὸς] σεπτὸς Ομ τΙδύ. 
ραύ. 1116 914 ῥᾷον] δ )]οκθηδου, βαιὸν 10ΥῚ οὐ ΟΒυιϑύ. ραῦ. 1117, 
ὉΡῚ πένϑος δὲ βαιὸν .. κείσϑω Θχμϊθούαν [ ϑαλασσίας Β" Ο, ϑαλασσίου 

7: οΤὅ τὸν ἐκείνης Β5"Ο 916 ϑρήνους ΤΡ] σ᾽ οι. ΠΡ 

9171 ἀχιλέα ΜΒ", ἀχιλλῆ Ἠαυτΐασπρ 918 οὐ] κοὺ ΚΙτΟΒΠΟΗ͂  ἀπέλτεινεν Ο᾽ 
981 ὡς εἴ τις Ο] καλῶς Ο 982 ϑάψοι Ο 988 οὕτως ΒΞ 

986 δ᾽ ΒΟ, ϑ᾽ ΤΡ 981 πληροῦν τ᾽ Β56, πληροῦ τ᾽ 1,, πληροῦτ᾽ Ρ̓ 
988 πανοὺς] Τ6Ί5.κ6, πόνους Ἰ1ὈΥῚ 989 ὑπερβαλὼν] Πιομὐίπρ,, ὑπερ- 

βάλλων 8531,}, ὑπερβάλλον ΟΘ΄ τάφρον] 72}8Δ6005, στρατὸν 10 
990 αἴϑων᾽ Οὐ, αἶϑον (ι τῶ8. 6Χ τυ ν6] ν 6011.) Ρ̓ 991 τρωσὶν ἡμέ- 
ραν ἢ 998 στείχομεν 1,10, στείχωμεν } ] 
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κοσμησάμενοι καὶ ξυμμαχίᾳ 
τάδε φράξωμεν᾽ τάχα δ᾽ ἂν νίκην 99 

δοίη δαίμων ὃ μεϑ' ἡμῶν. 

Ι 994 κοσμησάμενοι ξυμμαχίαν Β΄ Ο] συμμαχίᾳ ΤΡ 990 νίκην] 
Ῥιπαον, νίκαν 1ὈΥῚ | βαθβουρύστη τέλος ἴῃ Β", τέλος τοῦ εὐριπίδου ᾿ 

ρήσου ἴῃ Ο, ὡδὶ τὸ τέρμα τῆς ῥήσου τραγωδίας ἴῃ Τ0} 

ν Ἵ 



ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ 

οοπΙθούυτϑβ ΤΠ] ΠηΠ5 ὈΥΟΌΔΌ1165 ΘΟΠ Π6Π8. 

Αὐρύτη. 11η. 3 {περὶ τοῖς Βοῦο 256. δι᾽ ὅλης τῆς νυχτὸς ΚιτοΒμοῖ 
(δι΄ ὕλης νυχτὸς Εἰ. Βομπαγί), δείλης Νδαοῖκ 6 Δόλωνος. . ὑπαχού- 

σαντος Βὶ. Θομγαιῦζ 8 Ὀδυσσέα καὶ {Διομήδην ναῖον 18 τούτοιν 
Βοΐῃθ | τούτων δὲ ἐπιφανεὶς ᾿Ζλέξανδρος {μηνυτὴς Υαἴοτη 82 γοβὲ 
οὕτως Ἰδουπδτη ἱπαϊοοῶῦ (6. σ. τοῦ ἑτέρου προλόγου ἡ ἀρχὴ ἔχει οὕτως) 
ἘΠ. Βομνγαγὺς 41 λόγχῃ βιαίᾳ γ᾽ ΝΑ Ι᾽ΙοΚοπδου, λόγχης βιαίας Βοίῃθ 
42 ἀλγέων ἄκος ΚΙΤΟΒΠΟΙ ὅϊ δράματος φὑπόκειται» Ναῦοκ 

ἘΘΘῚ φυοϊορίστη ᾿ηὐθυ 1556 ραΐαὺ Μύβργανθ [ ομουῖοῦ (1, 4, ἴ οἷο.) 
ἀπο θ5. ΠΟΙ] ΟΠΟΥ]ΟΤ τα δὲ ΘΟΥΎΡδ60 ὑπιρθαϊῦ ΕΗ. ΑὐποΙαὺ 15.. Ἕκτο- 
ρέους᾽ τίς δΙΒΚκθ 2. ἄγρυπνος βασιλέως τις ὑπασπιστῶν Βοίε 8 ἢ] 
τίς οι 4 δέξαι τε, γϑύβατη ροβὺ 9 οο]]Ἱοοϑῃβ, Νϑαοκ | νέαν ὨΟΡΥΘΘ. 

δέξαιτ᾽ ἀνδρῶν ΒΙαγαθΒ ] κληδόνα μῦϑόν ὃ᾽ Μααν 6 πόλεως Τροίας 
προκάϑηνται, αἀ6]οῦ]5. γουρ]5 πάσης στρατιᾶς, Βοίῃθ 

᾿ς 11 τίς ὅδ᾽ ὦ φίλος εἶ; φϑέγγου τίς ἀνήρ ΑἸάϊπδ, τίς ὅδ᾽ : ἦ φίλος 
εἶ; φϑέγγου, τίς ἀνήρ; Βαγηθ65, τίς ὅδ᾽ εἶ; φίλιος, φϑέγγου, τίς ἀνήρ; 
ψαοΐον 18 584. ταῖς ἡμετέραις κοίταις γ6] τᾶς ἡμετέρας κοίτας Βοίμθ 

14 πελάϑουσ᾽ Ἠθαΐμ 16 ϑαρσῶ ἀο]οῦ ΒΕαΠδΙη 11 ἐκ νυκτῶν 
{σε φοβεῖΣ; ΧΟ. οὐ δή κτὲ. ΘιπαοΥ ἐκ νυκτῶν φἤκει:) οἸἴτη Νϑυοκ 
οὐκέτι] οὔπω Τ᾿πάἀροιηδημῃ, οὔτις Βαδάμαη 175α66. μῶν τις λόχος ἢ δόλος 
ἐκ νυχτῶν; Χ΄. οὐκέτι. Ἑ. τί σὺ γὰρ φυλακὰς κτὲ., ΠῚ δηΐα φυλακὰς 
γοοδθα]πτη Θχοϊδουῦ, Ηδητηϑημ, μῶν τις δόλος ἐκ νυχτῶν; Χ΄ οὐδείς. 
Ἕ. τί σὺ γὰρ φυλακὰς προλιπὼν φνύχτωρ» κινεῖς κτὲ. ΕἿΣ [ μῶν τις σὲ 
φοβεῖ λόχος ἐκ νυκτῶν; τί σὺ γὰρ .. στρατιάν; τίν᾽ ἔχων νυχτηγορίαν; 
ΝδαοΪς 18 φύλακας ΒΙαγαθδ προλιπὼν ἤδη κινεῖς ΑἸαϊπδ 

22 πανόπλου ΒΙαγα65 2ῦ ὄτρυν᾽ ἔγχος ἀεῖραι διηγήθη | αἴρειν 
(οὐ 48 ναῶν) Βοάπδιη (46 ρυοροπιὺ ῬϑΙΘΥ 48 πυρσοῖς νεῶν ΘΟΠΙΟΙΘΗΒ) 

217 ἁρμοσάτω Μύβρτῶνο, ἁρμόσατ᾽ ἐν Μουπίδασί, | 

80 ποῦ σταδίων Μυβρστανθ 81 μοραγοί οἸτη Νὅᾷιοῖς 817 φοβῇ] 
σοβῇ Μυβρτῶνθ 

48 διοπετῇ ΠΟΥ 44 ᾿Δγαμεμνόνειον ΘΦΟΔΠΙΡΘΥ 4ῦ ἔννυχος 
ἐν Παυίαηρ' 40 ἔφ᾽ ἱέμενοι Μεάνιρ' 

1 μή ποτέ τινά μοι μέμψιν οἸῖπι Ἠδγαηρ' | ἐς ἐμὲ] εἴς μὲ ΕἾΧ 
ὕ2 καίπερ] καινὸν ΠοιψοΙθη δῦ σαίνει μ᾽] σῆμα δ᾽ Ἠδτίαπηρ' 
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᾿ 
ἡ εὐτυχοῦντ᾽ 1 ἴοτύ. εὐθενοῦντ᾽, οἷν. 60 ὅ8 φύρδην ΒΙοιηῆθ]α 
ὅ9 μὴ ξυνέσχον] μοι ξυνέσχον Ναΐθι, (μὴ ξυνέσχονθ᾽ Ἠετγύαπρ), μοι 

ἱ συνῆλϑον ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂, (μὴ ᾿ξεπαύσανϑ᾽ Ἐδυομοπβίοίη), μὴ ᾿φϑόνησαν Ηδον- 
ΥΘΓάθῃ, (μὴ συνήγονϑ᾽ Μϑεαν!]ρὴ, μὴ ᾿ξανεῖσαν Ῥρμαβοθῦβ, μή μ᾽ ἐπέσχον 
ΒΙαγάθβ | ἥλιον ΒΠ ΘΙ5Κ6 

Ι 60 εὐτυχοῦν] εὔστοχον ΝΑΌΘΥ θὅϑ8α. σοφοί τοι... ἔπεισάν μ᾽ 
᾿ Ηανίαπρ' 06 ἔχρησαν Βεάμδηι, ἐφῆκαν οΙἸτη Νϑαοϊς 
᾿ 18 κλίμακα ΒΙαγ 65 
, 82 ἔπεσον) ἔτρεσαν Ε΄. αα. ϑομτηϊαῦ 88 εὖ ταῦτα πράξας καὶ τὸ 
λοιπὸν εὖ σκόπει Μυβργανθ 8 καὶ ἀο]οὺ ΒΆΓΠΘΒ 

106 δράστης χερί Ἠδηυΐαπρ',, οὐϊδτα ϑρασὺς χερί Ε΄. αι. Βομηαὺ 
108 χαλῶς] καλόν Νϑαοὶς 

11ὅ τῇδε... πάλιν νΔΙΟΚΘΏΔΟΥ (π}]] 6 δεῦρο... πάλιν) 118 ἣν 
δ᾽, ἄρα Ἠδηιτδπμπ, ἢ ναρὰ οἸΐτα, ρῬοβίθῃ ἐν νυκτὶ Νϑιοῖ, πλὴν ὦρα 
Ἐς αα. Βομυαΐ, ἐνταῦϑα ΗΔΗπ οι ΠΠ]ον κἄνδηρα (ν6] ἡ ἄνδηρα) Μ. δομτιηϊαῦύ, 

᾿ εἴπερ ἄρα Νδῦθον, εἴπερ γε ν8] ἣν ἄρα γε ΒΙαγάδδβ] εἰ μὴ ἄρα συνϑραύ- 
᾿σαντὲς ῬΕΙΘΥ, μὴ νύχτεροι ϑραύσαντες ΟἸΐτη οομϊο ΘΌΘΙη 

129 μαϑόντος ῬΊΘΥΒΟΙ 

181 νοεῖν Μυβρτανθ 131--.-186 οὐ 196---2300 οοΥγρμαθο ἀαὺ 
ΕΒ... Αὐμοϊαὺ 188 ἄμεινον) κρεῖσσον ΜΌΒβοΤΑνΥΘ 184 ταχυβατᾶν 
᾿ Βαιίυηρ 184 54. πέλας μολεῖν ΒγυποΙς 186 ἀντίπρωρα τάδε ναυ- 
στάϑμων (ἀδ]6ῦο γοοϑραϊο δαίεται) Ἠδυταϑηη | δαίεται] φλέγει ΒτΠΟΚ, 
καίεται ἜΒΗΜΗΣ 1817 νίκα γ᾽ Τιϑηὐηρ' 

142 χάτ᾽ ἴωμεν εἰς λόγους Ε. αα. ϑοβιηιαῦ | εἴσῃ] οἴσῃ ἘΠ ΘΙ5κθ 
146 ᾽ν νεῶν (οὖ ἴῃ ν. ΡῬΙΌΧΙτηΟ τῆσδ᾽ ἔτ᾽) ΗἨδυΐαπρ 14δ5α. προσμίξω 
παρὼν... τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ᾿Αργείων νεῶν Ε΄. 6α. Βομτηϊάῦ 140 τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ᾿Ζργείων 
στρατόν Βοίμε, τῆσδε κἀργείων στρατῷ ϑομυτχηδοῇου 141 νῦν γὰρ οὐ 

᾿ φαύλως Ε΄. ὅα. Βομτηϊαῦ 148 ὅταν] ὅσ᾽ ἂν Νὅυοκ 149 οἴπερ εἰσὶν 

ἐν λόγῳ δ ΔἸοΚομδ 6. 
160 ἀδ]οὺ Γϑομτηθπη 161 τῆσδε] γ᾽ ὧδε  ΑΙΟΚΟπΔΘ. 164 84. 

κίνδυνον μεϑεὶς ϑέλω κατόπτης ΝΔΙΟΚΘΉΒΘΙ 
104 λέγεις 0]. Ομ τΙδῦ. ραῦ. 1620 οὐ 1968 Νδυοῖς 10 ἐμὴν τυραν- 

᾿ νίδα Νᾶυοκ 166 πολυόχλου ΠΙ5Κ8 
110 Τοῦ. κοὐ σπανίξομεν βίου 11ὅ οὐ μὴν] τί μὴν ἨδγΜοΥάθη, 

Ι οὐ δὴ ΒΙαγάθβ | οὐ μὴν τὸν Ὀϊλέως γέ μ᾽ ἐξαιτεῖς λαβεῖν ΤιΘηὐ]ηρ', οὐ 
μὴν τὸν Οἰλέως παῖδά γ! ἐξαιτεῖ λαβεῖν γαΐον | ἐξαίτει Βροΐδῖκθ, αὐοα 
᾿ χραυϊτῦ καὶ μὴν ρΡῖῸ οὐ μὴν 1716 τεϑραμμένων ΒΙαγ465 

188 λέγουσ᾽, ὁ πόντιος ΗθητηδηΠ 
197 χϑονὸς ἀεὶ κλέος Μύβρτανθ, ὁ πόνος εὐκλεής Βανίαμρ; 

[198 ἀο]οὲ Ηδγσθιάθη Ι μεγάλα χοιράνοισι γαΐου | μέγα δὲ κοιράνοις σε 

Ϊ 
᾿ 

᾿ 

, γαμβρὸν καλεῖν Μυβργᾶνα 199 τὰ μὲν ϑεόϑεν ΠδΙθδκα, τὰ μέν σοι 
᾿ ϑεόϑεν ΒτύποΚ | ἐπιδότω Βτοάθευ, ἔπιδ᾽ ὦ Μυβργανθ 
' 200 τέλεα φαίνεται ΒτάποΚ οὐ Ἠδυ θη 201 ἐφεστίους Βτοάθδαι 

204 εἴπ᾽ εἴ τιν᾽ Ῥίθύβομ, εἴφ᾽ ἥντιν᾽ Ἡθγνθγάθῃ 
2117 ὅστε Ἡθδγϊηδηη 219 τε] γε ὙΥ1διηοντῦ 

' [291 γοβὺ 222 οο]]οοαῦὺ Πδῖϑκθ 224 ϑυβραῖε ϑολ ρου 226 ὦ 
᾿ δία] ἀπία Μυβρτᾶνγθ, ὦ ϑεία Μοτβίδὺ | Οἰνείδα κεφαλᾷ μόλε Ἠθητηδηῃ 

220 54. ἐννυχίας ἁγεμὼν κτὲ. ἨθητηδΠη 2295α. ἁγεμὼν σωτήριος 
, ἀνέρι πομπεὺς ϑολ!ίσον | ἁγεμὼν.. πομπεύς, συγγενοῦ ἘΘΙΒΙΚΘ 

28ὅ ϑεμέϑλας ΒΘΙ5Κθ | οἰκεῖν Μαβρτανθ, ἥκων Βαγρθθ 280 Φϑια- 

ΕἘπτγὶρίαθ5, ἘΠ θβι. ᾿ 
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δων ἵππων τότ᾽ Τιουὐϊηρ [| Φϑιάδων ἵππων ἐπὶ δ᾽ ἄντυγα Ναἴον, Φϑιάδων 
δ᾽ ἵππων ἔτ᾽ ἐπ’ ἄντυγα ΕἾχΧ, Φϑιάδων ἵππων ἐπί τ᾽ ἄντυγα Ἠατίαηρ' 

9805. ᾿“σπέτου δ᾽ ἵππων ἐπὶ ἄντυγι βαίη Φϑιάδων πέρσας τὸν Βυγρο8 
289 (δεσπότου πεσόντος ᾿Ζ“χαιῶν ἅρμα Ἡ. βίορμαμπι) [ δεσπότης ϑοΒΘη 

945 οὐ σπάνις Το Ί5].6 241 δυσάνιος Μυβργανο 

260 ἔστι] εὖτε Μυθργανθ 201 ἑνὶ δὲ Ο. αοταια [ ϑράσος ἔνι δ᾽ 
ἀχμὰ ποτὶ Μυσῶν Ἠογιᾶπη, ϑάρσος ἐν αἰχμαῖς ποτε Μυσῶν Βοῖμο,. 
ϑάρσος ἔνι ποτ᾽ αἰχμαῖς Μυσῶν 1,. θη οΥί, ϑάρσος αὐχεῖν ποτὶ ῆυσὰν 
Ηατίαπρ | πόϑι, Μυσῶν Μαᾶνι’ 20158αα. αἰχμᾷ ποτε Μυσῶν. ὃς... 
ἀτίξει τιν᾽ ἄνδρ᾽... σφαγεὶς οὐτάσει ΒεάΠ πη 204 ὁ μονοστιβὴς Ἠοτ- 
Ὑγ Υάθη 206 οἶμον ἔχων ἀγρίαν Ἠογνογάθῃ [ οἰΐδτη ἐπὶ γᾶς νΕ] ἐπὶ 
γᾷ Ὀιπαονῖ 2ῦθ 5α. ἔχων᾽ ἐπεὶ εὔϑηρος ἔλοι Ἠθττηδηη | γαῖαν ϑηρός] 
χεῖρας Μυβργᾶνθ 209 ἐνέγκονϑ᾽ Μυβρτᾶγθ 

! 201 ὃς ἐπὶ γαῖαν ἐμὰν Τροΐαν (οἸ]τη ἐπὶ πόλιν ἐπὶ γᾶν ὃς Τροΐαν) 
Ηδτυίυπρ 208 ἦλθεν ὈΙπαοτχί 2017 τελεσφόρους 6Θχ οο4. ΕἸοΥΘΗἰΠ0 
ὙΌΟ5Β511 γ᾽ ]Ο ΚΘΗ 8 ΘΓ 

210 γεγωνεῖν εὐτυχοῦντα ποιμνίων Ἠαγθαπρ' 214 μάχαι οἸΐτα 
γαΐοι 210 αἰχμῇ μυρίᾳ ΒΙαγάθβ8 211 σὐμμαχός τε τῇ σῇ γῇ ΑἸάϊπα, 
πηᾶθ γῇ τὲ τῇ σῇ σύμμαχος γ6] τῇ τε σῇ γῇ σύμμαχος νΕ}] σύμμαχός τε 
σῇ χϑονί Οεπΐου ν6] ϑοδ!σου ν] Παρουῦ 

288 χἁμαξιτοῦ [)ΟΌΥΘ6 284 εἰκάσαι δ᾽ ἡμῖν πάρα Ἐ. αα. ϑομιηϊαῦ 
289 εὔϑηρον ΒΦΙΏΘΒ 

290 πολλὴν γὰρ ἠχὴν .. δέων Μυβργδνθ 296 ἔναγχος ΠΘΙ5Κ6, 
ἀν’ ἄγκος Μυβρτᾶνρ, ἔναντα Μογυβίδαί, ἄναχτας Βοίμα, ἀπ᾽ ἄκρας οἸ τα 
Ἐ. ὅα. βομιοϊαῦ, ἐπ᾽ αὐτοὺς γ6] πρὸς τοὺς ΒΙαγάο5 | προυξερευνητὴς 
γαίοι, προυξερευνητῶν ν0] δῃηΐθδ, στίχων (οΥάϊπατη) ΗΘυθσάθῃ [ἐσιδὼν 
δ᾽ ἄναξ, τοὺς προυξερευνητὰς στόλου Β'. αα. ϑομτηϊαὺ 

801 ἔστην] ἤσϑην ῬΙθύβοη [| ἤσϑην ὁρῶν δὴ Ε΄. αα. ϑομχτηταΐ 
804 εὐαυγεστέρων γ6] εὐαυγέστερον ΒΙαγα 65 8060 ἔλαμπε Γοργὼν ὡς 
(οῦ δύθω χρυσοκολλήτοις τύποις), ἰδοῦμε, ροϑὺ ἤππο γ. βιρηϊδβοαῦῦδ, ΟἹ πη 
ΚιγτοβΠοΥ  νϑύϑαιη ροϑὺ 807 οοἸϊοοδὺ (806 πέλτη δ᾽... χρυσοκολλήτοις 
τύποις Ἰορ6 5) ΗΘΥΙΠΔΠΗ 

810 ἄπλατον] ἄφραστον ΒΙαγάο85 815 (ὑποστὰς εἰς δόρυ ἸΚαγΒο1) 
81ὅ 5,4. ὃν οὐδ᾽ ὁ Πηλέως ἐκφυγεῖν δυνήσεται (οοίογ 5 ἀ6]6 15), πϊϑὶ 

ἀποῦαβ νουβὶ θὰ5 α 6] ὐ18. 1]ουατη Ἰοοο ν. 885 ρομϑπααβ 510, Εἰ. τι. δομτηιαῦ 
817 εὖ σταϑῇ τὰ δαιμόνων Βιαπομοπδίθια, εὖ διδῶσι δαίμονες ΤΊΘὐΖΘΙ 

822 μὴ ξυνεπόνουν ὁπηνίκ᾽ ἨἩργπογάθῃ, μὴ ξυνεπόνησαν ἡνίκ᾽ 
ΤιοϑῦΖϑ] 820 κυνηγέτης ΕΠ]ΤΆΒΙΘΥ 820 ἀδ]οῦ Βθοκ 821 ὀρϑῶς" 
ἀτίζεις ΝΑΡΘΥ 821 54. ὀρϑῶς ἀπίστοις οὖσιν ἐπιμέμφῃ φίλοις" αἰδοῦ 

δὲ τοὺς κτὲ. Ε΄. αα. Βομτιηϊαύ 828 δέχου δὲ νῦν Ἡρυπογάρῃ, αἰδοῦ δὲ 

τοὺς Β΄. αὐ. Θομτηϊαῦ 829 Ἴλιον μόνοι ἘΠ ΘΙ5Κ6 
888 μισῶ φίλοις ὃς ὕστερον (ὕστερος Β]αγΥ4165) βοηδρομεῖ ΚαγΒοΥ ᾿ς 

ὕστερος Οονοῦ | βοηδρόμον ὙΦΙΟΚΘηδ6Υ Ῥοβὺ 824 νϑυύβατη Θχοὶ 1586. 
οἸττα ραΐαραῦ Ῥα]ον (ὑγϑάϊθαμα οὐ] Πθιὴ βούγϑηβ οὖ 884 54. πιηύϊο, 880---8 
ΟΒΟΥΟ {10 116}8) 888 αὐτῷ] οὐ τῶν Ἐ΄. 6. Βομηηαύ, αὉ1 88 --- ὃ ΒΡΌΓΣΙΟΒ 
ἀποὺ οὐ 829---89 510 αΙθροπιῦ: 888. 829, 880---82, 884, 889, ἴῃ ν. 829 
κἀρκοῦμεν 5011 065 889 σύ γ᾽... καὶ τὸ καίριον Ἠδγ Υθη 

840 οὖν ὅδ᾽ ἀγγέλου λόγῳ Ναυοῖκ, οὖν ὑπ᾽ ἀγγέλου λόγων Κινομμοίς, 
οὖν ὃν ἀγγέλλεις μολεῖν ν0}] οὖν ἑκόντι μοι μολὼν Ε΄. αα. ϑοβιηϊαὺ 
544 φραστέον γὰρ ὅσον μοι ν6] σημανῶ γὰρ ὅσον μοι Ἐγϊύζϑομθ [γὰρ 

τατον δυσί συν 



Ι ᾿ , ΑΡΡΕΝΌΙΧ Ὶ 

παρ᾽ ὅσον μοι Ἡδτηηδηπ, πᾶν γὰρ ὅσον μοι Ἠδυύαηρ' 841 Φρυγίαν] 
φιλίου ΑἸάϊπα, φίλιον ϑοα! σου, φιλίαν ἀπόηγτηιβ (οὖ 5.614]61) 

ϑῦῦ σύ μοι] ἥκεις ν6] σύμμοι οϊτη ΝποΙς ϑῦδ5α. Ζεὺς ὡς ἐφά- 
ο ψῃς οἴκοις ΒαγραβΒ 8ῦ9 Ζῆνά γ᾽ ἰδεῖν πάρεστιν ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ πάρεστι 

᾿ 

᾿ 

| 
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.] 
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᾿ μέλπειν Μαβρτανθ | εἰπεῖν] ἄδειν Βούπο, αἰνεῖν. Ποἰτηβοοίῃ, τη ]] 6 ἀϑρεῖν 
808 δινοπλανήτοις ΜαβρΤαΥΘ 804 ὑπὸ δεξιοῖς ΠθΙγμΔΠη 8606 

᾿Ιλιακῆς ἀπ᾽ ἀκτῆς ΒΙαγα 65 808 σὺ σᾷ (οἸἴτη τεᾷ) Νδαοῖς | σᾷ χερὶ καὶ 
᾿ δορὶ Μουβίδαῦὺ 

811 Πηλείδᾳ «πίθα οὁχ Ῥ γϑίθυθραίαν, Πηλείδου Βδάμδτη 818 
᾿ σχιστὰν]) ξεστὰν Μαβρτανα [ ἄντυγα κῶλόν, σφ᾽ ἐρεϑίξων Ἠδυύαππηρ' [ βώλοις 
γαΐον 818 Θρῃκὶ μόρῳ φϑίμενον Μοτιρίεααί | προφϑίμενον Μ. ϑομτιηϊαῦ 

883 πολέμαρχον ΜυβρΡΥΔΥΘ 880 ϑεὸς ὥς ΠΘΙ5]ΚΘ 8817 καταπνεῖ 
βΒαξρθούσιῃ παροὺ Ναοκ 

891 ἐχϑρῶν] ἀϑρῶν οἸττη ΘΟΠΙΟΙ ΘΙ τη 
402 πόλει] πάλαι οχ Ογὶϑύ. ραῦ. 1119 τίνας γὰρ οὐκ ἔστειλε κήρυ- 

κας πάλαι; Ἠδτγύαμρ' 
418 ὅτ᾽ οὐδὲν ΤιΘπ ]ηρ' 41 πίστις] ϑλίψις Μυδβρτδᾶνθ 418 δὲε- 

ὠνίοις] {π κ κ Ὲ κοιμώμενον» Ηδυϊαηρ' Ῥοβὺ 419 1τπὐουρομϊῦ οχ ΟΠ υϑῦ. 
Ῥαῦ. 1141 νϑυύβατμῃ οὐδ᾽ ἐν ξαχρύσοις δώμασιν κοιμώμενον Μαΐοι, οἷν. 489 

421 σὸν] σοι δεΐοι 420 λύπῃ (761 ἀεί κατ᾽ ἦμαρ Νάυοκ 
439 πορϑμεῦσαι δυπὺ απ οχΣ ΠῚ γϑοϊρι δῦ 

481 ἐχεῖτο Ε΄. αα. ϑοβιηϊαῦὺ [| φόνων ἘΘΙ5[Κκ6 488 σύμμαχον μο- 
λόντα σοι Βοίμθ 486 Πόντιον Ια 68 488 οὐχ ἃς ΒαΙ5Κθ, οὐδ᾽ ὡς 

Μαύίμῖθθ | τὰς ἐμὰς] ἑλκύσας Μύβρστανθ, ταυσίμας Βοίπθ, τλὰς ἐμὰς 
Ο. ἀοτδπι 

441 ἐπιξαρεῖ ΒΙαγάθ5 442 ἄυπνος] ἁπλοΐσιν ΤοῸΡ | οἷα τλὰς 
Μυβρυδνθ 4406 πέττεις (δηΐου 

451 αἰρέτω Μαεύμ1δθ 482 ἐγὼ γὰρ ἔρξω Ηδτηηδηπ, ἔγωγ᾽ ἀρήξω 
ΚιτομΒοΙ, ἔγωγ᾽ ὑπάρξω Κῶαγβθι 452 5. ἐγὼ γὰρ ἥκω... πέρσων, 
Ῥοβίθε ἐγὼ γὰρ αὐχῶ τοὺς μέγ᾽ ἀνθοῦντας δορὶ πέρσειν Νϑυοκ, ἔτ᾽ ἀρ- 
κέσω γὰρ., πέρσας ΟἸΪτη ΟΠ ΟΙΘ θαι, ἐγὼ γὰρ ἀρκῶ... πέρσων ἨοΪΖη6Σ 

408 πέρσω τ᾽ ΒΙαγα65 4584-.- 466 οὐ 820- 882 ΟΟΥΥΡΠΔ6Ο αδὗ 
ΒΕ. Αὐποϊὰὺ 466 εἶ {μολών, ὦ ξένε, κόμπου» μόνον Ἠθγθππῃ 47 
Ζεὺς ἐϑέλοι τὸν ἀμφὶ Ηθγηϑηῃ 458 σοῖσι. Ἠονπιδπη [ λόγοις ΟἸἸη 
Κιγοοῖ 

4600 οὔτε {τὸν πρὶν Ηδιΐαμῃρ | οὔτε πρίν ποτ᾽ οὔτε νῦν ΗθτηΔΠΠΗ, 
οὔτε πρὶν ὦ οὔτε νῦν τιν᾽ ΚιτοΒΠοΙ 401 σέϑεν] σοῦ Ἠαδτίαῃρ᾽ | πῶς 
γάρ μοι Ἠδτδπη 4064 ἄμαρ ΒΙαγάοε 466 ἀποινάσαιό {μοι Ποι- 
τηϑηπ, ἀποινάσαιό {νιν ῬΑΙΘΥ 461 τοιαῦτ᾽ ἄκη σοι Πδαομοηβύθιῃ ὶ 
σοι ᾽κ τῆς Πενίαῃρσ 408 πράξας ΒΑΥΠΘΒ 469 ἐπεὶ δ᾽ ἂν Μουβίθαϊ 

418 ὡς δοκεῖς Ε΄. αα. δομτηϊαῦὺ 
492 ἐμπῆξαι δόρυ Καγδοι, ἀντᾷξαι δόρυ (ν61 δορί) ΕΔ ΟΙρ’ 494 

ἔπλευσεν ὡς ἔπλευσεν ΝΕΘΥ 4917 Αἴας ἐμοῦ Τιοαὐϊπρ Αἴας γέ μοι 
μὲν αΐοι 

ὅ00 χεΐς πλεῖστα ΒΙαγαθ5 ὅ00 54. οἰΐδια ὃς πλεῖστα χώραν εἷς 
ἀνὴὸ καϑυβρίσας τήνδ᾽ εἰς Ἠδητηδηη ὅ09 κακῷ δὲ Τερμέρῳ ΟδΙΏΡΘΥ 

518 κατακλίϑητι. Νιοῖς | εὐφρόνης, Ἰδοῦπῶ ροϑῦ Πὰπο ν. βἰπιηοδῦα, 
οοηΐουθηβ ΟὨσὶϑύ. ραύ. 181ὅ 54ᾳ. τανῦν καταυλίσϑητε᾽ καὶ γὰρ εὐφρόνης 
οὐ βραχὺ παρώχηκεν, ὡς ὁρῶ, μέρος Παγύπηρ; 

21 ἤν τινος δέῃ ΒΙαΥα 65 528 προταινὶ] πρόταγμα Βοΐῃθ᾽ 
ἍῈ 



δῷ ΛΡΡΕΝΘΙΧ 

δῦ δέχϑαι] μένειν Θϊπᾶο 621---34 ἴον (027, ὕ32͵ ὕ84) ὈΪη15 ΘΠ ΟΥΘ ΕΓΒ 
αὐρυὰῦ Ἠογαδπη | ὕ21---ὅ04 ἐπογίοα ΠΙΘταϊ μου 8, ρᾶγύθθ Βϑιη ΟΠ οΥ ΟΥ̓ ατα 
ἀαοῖραβ ποτα ὑυ]αϊῦ Τὺ, ΑΥὐποϊάν 28 πρώταν ϑΟΔΊΙΡΘΥ 

ῦ88 ἔγρεσϑε) ἔλϑετε ν6] ἔγρετε οἸϊτη Π):παογί, ἔγρεο ΕἾΧ, ἔξιτε, 
Ηδυύαπρ (οὗ. ΟὨχϊβῦ. ραὰ, 18δὕ ἔγρεσϑ᾽, ἔγρεσϑε' τί γυναῖκες, μέλλετε; 
ἔξιτ᾽, ἄπιτε βαιὸν ὡς πρὸς τὴν πόλιν), ἥκετε Ῥα]ΘΥ | ἔγρεσϑ᾽ εἰς φυλακάν᾽ 
Μαεύίῖδθ, πρὸς φυλακὴν ἔγρεσϑ᾽ Βοίμθ 84 λεύσσετ᾽ ἀμήνιδος Ἠδτ- 
ὑπηρ᾽ | αἴγλαν. (αοη αἴγλαν:) ΤΠ ΘΥ5 ὅ8ϑῦ ἀὼς δὴ πέλας, ἄμαρ ϑ'096], 
ἄμαρ δὴ πέλας, ἀὼς Ναῦοκ ὅ806 οὐϊδτη καὶ τίς προδραμὼν Μυβρτᾶγθ 

ὅ8054ᾳ. Τιτοῦς πρόδρομος ὅδε γ᾽ ἄγγαρος ἀστήρ Βυγρθ5, καί τις προ 
μολὼν ὅδε γ᾽ εἶσιν ἀστήρ Ἠδθττηᾶηη ὅ87 ὕδε πάρεστιν ἀστήρ Μυβρτᾶγθ, 
ὅδ᾽ ἐπέσσυτ᾽ ἀστήρ Ἠαδτΐυπρ,, τοτῦ. ὅδ᾽ ἄνεισιν ἀστήρ 88 πάσης 
στρατιᾶς προχαϑῆσϑαι Βυρρι[οὺ γαΐοΥ ὅ89 ΜὝιυγδόνος υἱός γε Κόροιβος 
Τ,.. θιπαογῇ 

ὅ40 Παίων] Μαίων Βοίμε ὅ41 Μυσὸν δ᾽ ἡμεῖς ἘΘΙΒΚΘ [ ροβῦ, 
ἡμᾶς Ἰαουπϑτη Ο]1γὴ 5σηϊποαθαὺ ΚΙ ΒοΙ δ42 πέμπτην φυλακὴν ἀοΙοῦ, 
Ἠδτίαμρ ὅ46 καὶ μὴν ἀΐω Σιμόενϑ᾽ ὡς ΕἸχ, κἀν ἠιόνας Σιμόεντος 
Ο. αογϑτη [ ἄϊ᾽ ὡς ΠθΙΒῖκο, ἀϊόσι, ΤΟΥ ὅ46 54ᾳ. καὶ μὴν ἀΐω, Σιμόεν- 
τος ἃ πέραν κοίτας ἨθηΙηδπη ὅ41 κοίτας] ὄχϑας νε6] ὄχϑαις ΒΙαγᾶθδ. 

ὅ49 (παιδολέτειρ᾽ ΒΙΔΥ 65) 
ὅδ0 οὐἰΐδιη μερίμνας δα! Ὲτςδδ2 ποιμνεῖα Μυβργανθ, ποιμνῇῆα 

Ἡρυτήδηῃ [ νυχτιδρόου ν6}] νυχτικρότου ἘΘΙ5Κ6 δῦ6 ἀῶ ὟὟ. Ἠρδαϊδιη 
9 χρόνιος γὰρ ἄπεστ᾽ (ἀο]οἴο ταρβῶ) 1,.. ΠΙπαοτῇ [ ροβϑὺ δὅ9 Ἰδουπᾶτα, 

ΒΙρ που αὺ ΚΙΤΟΒΠΟΙ 

ὅ600 εἰσπίπτων ἨθεαΐΒ ὄθοπα. ἀλλ᾽ εἰ (εἰ ΑἸά1π8)... διόλωλε τύχα, 
φοβερόν μοι Μυβρτανθ ὅ61 διόλωλεν τάχ᾽ ἄν. ἩΜΙΧ. ἦ φοβερόν 
μοι αΐοι, διόλωλε τάχ᾽ ἂν φοβερόν μοι Μαιπϊδ6, διόλωλεν; τά γ᾽ ἂν 
εἴη φοβερά μοι Βοίμθο | τάχ᾽] τόδ᾽ ΒΙαγαθβ | τάχ᾽ ἂν δ᾽ εἴη φανερόν 
(461610 μοι) Ηθυτηδπμπ, τύχαν οἶμοι φοβερόν οἷϊτη Νϑυοκ 1 νου εἴη 
φοβερόν μοι ἀο]οὺ ὟΥ. ἨἩδδά]δτη 0254. αὐδῶ Λυκίους κινεῖν φυλα- 
κήν, βάντας, κλήρου κατὰ μοῖραν Πατίαπρ ὄδθδ αἰανὴς ψόφος ϑοΔΙΡΘΥ, 
ὡς καινὸς ψόφος Ὀυρογῦ ὅθδ 5αᾳ. ἢ κενὸς ψοφεῖ | φόβος δι᾽ ὥτων; 
Νϑυοὶς ὅ06 τινὰ] κενὸν νοὶ] ἡμῖν ἈΘΙΒΙΚΘ ὅ08 σιδηροῦν ΜίαβργΑνΘ, 
σίδηρον Ῥδ]ΘΥ, ἔοτῦ. σιδηρᾶ 

ὅ171 τοι πᾶν Μυβργδνυβ ὅ14 ἐρήμας ΒΙαγάθα, ὀ ὅτθ ἀοϊ]οὺ ΚίτοΗ- 
ΠΟΙ͂ ὅτ] λοχῶν οἸπὴ Νῶαποϊκ, τη8]]61ὴ λόχον | ποῖ ΟἸϊτη ΚΙγοΒ ΒΟΥ 
ὅ19 δρᾶσαι γὰρ γ6] γαυρὸς γὰρ ν6] δράστης γὰρ Μυβργδᾶγθ 

ὅ90 δράσαντα ΠΘΙ5κ6 691 πῶς οὐδὲν εἶπας ΚΆΥΒΟΥ, πῶς οὐ 
δεδρακότ᾽ Ἡργνογᾶθη 94 πιϑοῦ Βοία δ9 ποῖ δὴ ᾿λιτόντε ΠΘΙ5ΚΘ6, 
ποῖ δῆτ᾽ ἰόντες γ6] τί δὴ ϑέλοντες Νδυοκ, ποῖ δὴ ᾿πιόντες Ἡδίτηβορίῃ | 
ποῖ δὴ λιπόντες κ Ὲ κ|κ κα Τρωικῶν ἐκ τάξεων ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ δὅ99 Τροίαν 

γδ]οκθηδουῦ [ φαύλῳ στόλῳ Νῶιοκ, φαύλοις ὅπλοις Ἐ'. 6. ΒοΒταϊαξ, φαύλῳ 
στρατῷ ΒΙαγα 65 

0612 πόϑ᾽ ἐντέταλται Μυβρσγανθ (Ἰ}Ά]]θὰ ποῦ καὶ τέτακται), καὶ 
πόδ, τέταχται, ΒΙ]αγ 65 θ15 ἕως αὖ οίπη ἩΘΥΙΠΒΠΗ 611 54. δια- 
πρεπεῖς δ᾽ ἐν... στίλβουσιν ὥστε Ἠετγΐαπρ 

622 χτεῖνε τὸν Θρῃκῶν ἀγόν ἕ'. αι. Βομτηϊαῦ 028 πάρες σφε 
ΠοΡΥθ6 020 χρῆν 1,ΘΕ ]Πρ' 6217 ὑμᾶς Μυβρταᾶνθ 

680 Ζ1.] ΟΖ. Ἰμϑομτηδ πη 088 (οὐκ οὖν ὑπάρχειν τόνδε, κατϑα- 
νεῖν δὲ χρή; ϑ'οι]Πρου) [ ὑπάρχει τόνδε δὴ καταχτανεῖν γ6] σφ᾽ ὑπάρχει 
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᾿ τοῦδε κατϑανεῖν χερί Β', ὅτι. Βομτηϊάῦ τοῦδε Ηδτύαπρ' | κακτανόντα οΟἸ τα 
ΝθΟΚ, κατακανόντα ΝΆΡΘΥ 686 ̓οἵσπερ αΐου 689 σαϑροῖς λόγοισι 

᾿ υϑρὸν Ἐς αἱ βοΒταῖαῦ 

640 καὶ ταῦτά γ᾽ ὑμῖν εἶπον πς 040 5α. ἀοΙ]οῦ Ἡδθυπουάθῃ 
Ι 641 λόγου] μόγου οἸϊτη ΜΌΒΡΥΑΥΘ θ44 ἡμῶν ΒΙαγάθΒ 647 πόλεμος] 
πόνος ὅδ᾽ Ἐς, απ. Θοβιηϊαΐ 048 ἐπαινῶ δ᾽] ἐπαμυνῷ δ᾽ ΕΓΘὰα. ΘΟΒτηϊαΐ, 

᾿ ἀρήξω τ᾽ γν6] ποιήσω τ᾽ ΒΙαγάᾶθβ5 

θὅ2 ἀο]οὺ Τιϑομτηδηῃ θὅ4 μέγιστόν τ᾽ οΙ5κο θ0ὅ9 ὃ δ᾽ οἷς 
ἰδὼν ψαΐον | μολόντας] ποῖ ᾿βῆσαν Ἠούποτάρη, τὸν ἀριϑμὸν ΒΙαγᾶθ5 

666 5ᾳ. ἀοΙοὺ Ηρθυπογάθῃ 068 ἀυτῶ] ἐπαινῶ ΒΙαγάθ5 [ ἄγραν 
᾿Δηρωμένους (συ 6] ἠγρευμένους) Πρ ΙΒ, ἄγαν γ᾽ (γ61] ἄγαν) ὁρμωμένους 
Ὑ]οοπδον, ἄγαν γαυρουμένους ΟΥο ΠῚ 

671 ζῆλόν δ᾽ ΒΙαγάθ5 6072 ἡμᾶς ΑἸαϊη8, 018 ἔοτύ. φυγεῖν 
6τὅ ἔα ἔα] ἀ ἀ οἱἵπη Ὀίμάο 67---691 οποτιίοα αὐἰηθοίτη ὁπογθαςὶβ 
αἰδύυθαιῦ ΤΠ. Αὐπο]αῦ 619 χλῶπες εἴ τινες ΒΙαγάθ65 | καίνουσι Νἄιοκ 

] 681 ναὶ τούσδ᾽ ΒΙαγᾶθδβ ] τούσδ᾽ ἐγὼ καὶ τούσδ᾽ ἔμαρψα Μαβρτῶνο, 
᾿ τούσδ᾽ ἔχω. Κἀγὼ δ᾽ ἔμαρψα Ἠδηιηδημη, ΗἩΜΙ͂. Β. τόνδ᾽ ἔχω. ἩΜΊ. 4. καὶ 
] τόνδ᾽ ἔμαρψα Ὀἰπάοτε 682 πόϑεν δὲ βὰς ποδαπὸς εἶ γαΐεον, πόϑεν 

᾿ ἔβας: τίς ποδαπὸς εἷ, νου 15 τίς ὁ λόχος ἀο]ουῖ8 Ηδνυθαπρ, πόϑεν δ᾽ ἔβης 

᾿ σύ; ποδαπὸς εἶ ΚΙΡΟΒΠοΝ 088 εἰδέναι σ᾽ οὐ χρή Ἡδαίμ, οὔ σε χρῆν 
ἡξ νοὶ ΑΒ τρηΒ [ ΗΜ. ϑανῇ τἄρ᾽ ΚιτοΟΒΠΟΙ͂ σήμερον τηρ γϊοὶ ἐπηρ ἤοπιῦς 

ΠΠρ5586 ταῦι5, ϑανεῖ τἄρ᾽, ὅστις εἶ Ἠογποτγάρῃ | ἔοτύ. ϑανῇ δὲ δρῶν κακῶς 
αὐθημερόν (ϑανεῖ γὰρ αὐτόϑεν ΟἸΊτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΙη) [ νουρθῶ ϑανεῖ.. κακῶς 
ΔΙΘΥΙ ΠΘΙΠΙΟΠΟΥΊΟ ὑυἹυϊῦ Μαΐ186 [ σϑύβαπι ἀρ] οὺ ΙΔ οΥ 68ὅ ἔστω, 
θάρσει Αθτη. Ῥογύαϑ, ἴσϑι, θάρσει θα | ἴσχ᾽ ἄρασσε πᾶς τις, ἴϑι, παῖε 
παῖε πᾶς τις αὖ ΒοΙ5κ6, ΟΖ. οἶσϑ᾽ ὃ δοασείεις; ΧΟ. πέλας ἴϑι, παῖε 
παῖε πᾶς ἀνήρ Μύϑοτᾶνοθ, ΟΖ. ἴσχε, ϑάρσει πᾶς. ΗΜ. πέλας ἴϑι. παῖε 
παῖε πᾶς τις ἄν Μαεϊίμϊδο, ΟΖ. ἴσχε. ΧΟ. ϑάρσει. πέλας ἴθ᾽. ΟΖ. οὔπω. 
ΧΟ. παῖε παῖε πᾶς. τίς εἶ Ἡδττηδππ, ΟΖ. ἀλλὰ ϑάρσει. πέλας ἴϑ', ἴστω. 
ΗΜ. 8Β. παῖε παῖε παῖε πᾶς ιπαοτῇ, ΟΖ. ἴστε δὴ (γ61 νυν) ϑρασεῖς --- 
ΗΜ. πέλας ἴϑιι ΗΜ. παῖε παῖε πᾶς ἀνήρ ν6] ΟΖ. ἴστε ϑάρσει πέλας 
ἰόντες --- ΗΜ. παῖε παῖε πᾶς ἀνήρ δαῖεον, ΟΩ͂. ἴσχε, ϑάρσει. ἩΜ. α΄. 
πᾶς πέλας ἴϑι. ΗΜ. β΄. παῖε παῖε πᾶς ἀνήρ Ἠατνύαπρ', ἱστορῶ. ΟΖ. ϑάρ- 
σει, πέλας ἴϑι. ΧΟ. παῖε παῖε παῖε πᾶς, ἢοΟ νοῦϑα ροϑῦ 686 ὑγδηβροβιῦο, 
Βαάμϑτη | ἴθι πέλας τις Εἰ. ΗΘἰπΙΒ0} | παῖε πᾶς τις οὖν Ἡθαίῃ θ8ὅ 56. 
ΧΟ. πέλας ἴϑ᾽. ΟΖ. ἴστω. ΧΟ. παῖε, παῖε πᾶς. ΟΖ. τί δ᾽ οὖν; ἦ σὺ 
δὴ Ῥῆσον κατέχτας; ΧΟ. ἀλλὰ τὸν κτενοῦντά γε ΕἾχ, ΗΜ. ἱστορῶ" ϑάρ- 
σει" πέλας ἴϑι' παῖε. ΟΖ. τὸν κτενοῦντα σέ (οούθογ 15 α6]6015) Ο] τη ΘΟΠ1- 
οἴθθαιη, ἔοτί. ΟΖ. οὐκ ἐρῶ, ϑάρσει. ΧΟ. πέλας ἴϑι. παῖς ΟΖ. τὸν κτε- 
νοῦντα σέ. ΧΟ. οὐ σύ που ἹῬῆσον κατέχτας: παῖξ παῖε παῖε πᾶς 080 ΟΖ. 
ἦ σὺ δὴ Ῥῆσόν γ᾽ ἀταχτεῖς; ΧΟ. ἀλλὰ τὸν χτανοῦντα σύ Μυβρτδγο, ἦ 
σὺ δὴ Ῥήσου; ΟΖ. κατέχτας. ΗΜ. ἀλλὰ τὸν κτενοῦντα σέ Ἠθτηδηη, ΟΖ. 
μὴ σὺ δὴ 'Ῥῆσον καταχτάς, ἀλλὰ τὸν κτενοῦντα σέ Βοίμο, ΟΖ. ἦ σὺ δὴ 

“' 
ἹΡῆσον κτενεῖς; ΗΜ. οὐκ, ἀλλὰ τὸν κτενοῦντ᾽ ἐμέ (οἸἴτα ΟΖ. ἡ σὺ δὴ 
ἱΡῇῆσον κατέχτας; ΧΟ. βάλλε τὸν κτενοῦντά σε) Ἠδγίπαπρ, ΟΖ. ἡ σύ που 
ἹΡῇσον κατεῖδες. ΗΜ. μἀλλὰ τὸν κτενοῦντα σέ Ὠιπαάοτῇ | Ῥῆσος ΚΊγΟΒΠΟΙ͂ 

687 τις] ἴσχ᾽ Πιπαοτῖ μὴ ϑενεῖς; ἨΘΥΤΊΔηΠ 689 κατειδόμην πα οΥγῇ 

691 ἐννύχω φόβῳ οἷΐϊτα Ναῦοῖς 692-- -Τ27 οπμογίοῶ ΠΘΙΠΊΙΟΠΒΟΙΊ]8, 
Ῥαγίθϑ ποι] βουϊοσατη ἀποῖθαβ πογατα ἐχιραϊῦ Βν. Αγποϊαὺ 698 τίς δὲ 
μέγα Ἠαγίυηρσ θ9ὅ πόϑ᾽ οὖν ἩργποΥάθη 
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100 ἔοτύ. παράλιον 101 ἢ νησιώτης ἁρπαγαῖς κτᾶται βίον; Ἠοτ- 
ΘΓ θη 102 τίς ἦν, πόϑεν ἢ ποίας (ν6] τίνος) πάτρας Μαϊϊδ6, τίς 
ἦν ἢ πόϑεν; ποίας δὴ (πια] τη ἐκ) πάτρας; ΚΙιτοΒΠοΙ͂,, τίς ἦν ποτ᾽, ἔκ 
ποίας πάτρας ΒΊαγᾶθ65 1038 ποῖον δ᾽ εὔχεται ῬοΥβομ, ποῖον ὅδ᾽ εὔχεται 
ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ | ποίῳ δ᾽ εὔχεται τῶν ὑπάτων ϑεῶ, Ηουοτάθῃ τ04 ἢ δῆνος 
Ε 1 77} {0 τοῦ τί μήν!) δοκεῖ Ναῦοῖὶς (δοκῶ ῬγΥϑθίθυυθ) 7106 (οὔ 46] 
ΒΙΔΥ 65) 108 τίς: ἀλκὴν τίν᾽ ἩἨοττηδηη, παλαιστὴν τίν᾽ Ἐ'΄. αὐ. βομτηϊαᾶς, 

112 ῥακοδέτῳ ΒΊαΥ 65 11ῦ τις] ὡς ΒΙαγαθ65 
720 ὡῃαθο νϑυρῶ οουτυρίδ 6556 βϑηὐθηΐί ἀοοοί" ΚΙ ΠΟΙ 72 τί 

ϑράσσῃ Βροῖκ, τί δράσας ΝΥ ̓Ἰατηον 128 ἰώ, δαίμονος τύχα βαρεῖα" 
φεῦ" ἄ, σῖγα πᾶς Μογρίδαῃ | φεῦ {ἔα τίς ἔρχεται: Ἠατίυηρ 

180 ἀβρίξ Ἡ. ίορμαμαβ, οὐΐϊδιη ὕφησο ΠοΙβκα  ὕφεισον᾽ ὡς ἐς 
βόλον ἴσως τις ἔρχεται Ναΐθον 151 ἰώ, συμφορὰ βαρεῖα συμμάχων. 
Τίς ὁ στένων; Μογϑίδααύ [| Θρῃκὶ συμμάχῳ ῬοΥΒΟΠ 7338 5ᾳ. δυστήνω.. 

᾿ ἐσιδόντ᾽ Ἰζαγ88. ἠ{ἧ ἧἔκδ4 ἐσιδών] σύ γ᾽ ἰδών ΚιντοΒΠοΙ, εἰδώς οἸτη Ναῦοκ. 
181 γιγνώσκω "ϑ᾽ ὕλως ΒΙαγάοΒ 788 Τροϊκῶν Ἠδτίαῃρσ, Τροΐων ῬαϊΟΥ 

140 ἀο]θῦ, οο Ἰοοο ὦ ὦ ὦ ὦ Ἰηξογροπθηβ (ααΐα Η ὦ ὦ ὦ ροβὺ 141 
ΘΧΒΙ οὔ), γαῦου 141 (διέπω ΒΊΔΥ 65) 140 [οτῦ. τοῦδ᾽ ἰύξζοντος κλύω 

141 δοΐθ ἤπηο ὙΘΥβτπὶ ᾿πὐθ 1 1586. γϑυβατη (--- 7958) ρυΐαῦ, ροβὺ 141 
ἃ ἃ ἃ ἃ τοοϊρίθηβ (εἶν. δᾶ ν. 740) ῬΑΙΘΥ Ι 

180 νοῦρθῶ οἷα μ᾽ ὀδύνη ἀαυρ!]ϊοαὺ Ηδγίαηρ "ὅ2 γὰρ ἀβούλως 
ἀκλεῶς τε ϑανεῖν ἩΘΒΟΙ0 α018 τῦ9 τῷ φϑίνοντι Ἠδογπογάθη 

102 “Βκχτορος χεὶρ ηὔνασε ΒΙαγαθ65 1θ0ὅ φυλακαῖσι] φρουραῖσι. 
Νδῦοῖς 106 τ᾽] δ᾽ ΒΙωγάθ5 

110 ἤῦσα Ἠθυνοτᾶθη 7718 ἐγὼ τῶν πλείονα Ἠατγίαηρ, (ἐγὼ αὐτῶν 
πλείονα Βιαυομθηβίθὶ η) 

181 ἵπποις ΒδΊβῖκθ, ἔονῦ. ἵππων 188 ἐπεμβεβῶτ᾽ ἐς ἈδΙΒΚΟ 
190 πάρα σφαγαῖς Ἡθττηδπη, κατασφαγαῖς ΚΆΥΒΘΟΥ 1905η. ϑερ- 

μὸς δὲ δυσϑνητοῦντος ὥστε δεσπότου βάλλει μὲ χρουνὸς αἵματος νεοσφα- 
γοῦς Νδθοῖϊι, τη] ϑερμὸς δὲ κρουνὸς αἵματος νεοσφαγὴς βαίνει μὲ 
δυσϑνητοῦντος ὥστε δεσπότου, 564 ἴογτῦ. ϑερμὸς δὲ κρουνὸς αἵματος βαίνει 

νέου (οοίθυῖθ α6]1615) 198 καὶ ϑηρώμενον) ἴοτ᾽. κἀξορμώμενον 
194 παίει] νύσσει 6Χ ΟἸγτΙδύ. ῥοῦ. 1. Βαργῶ 1. Τιοπύϊηρ | παίει πάρος νείαι- 
ραν ϑοθ!ΠΠρσου | νεῖραν ἐς πλευρὰ ν6}] νεῖραν ἐκ πλευροῦ Ναΐοι, νεῖραν ἐς 
πλευροῦ Παετίαπηρ' 196 ἀνὴρ ἀχνμαῖος οχ ΟἸμγῖδύ. ρϑῦ. 1214 Τιϑπεϊπρ' 

806 (μηδὲν δοιάξου γ6] μηδ᾽ ἐνδοιάξζου Ν)ΟΚοπδοι) | μηδὲν δυσοί- 
ζου" πολέμιοι δρῶσιν τάδε 1,Θηὐπρ᾽] μὴ δεννάσῃς οὐ ΦΘνομδ, μηδὲν δύσοιξε 
ΒΙαγᾷθβ:Ὺ 806 Ἕχτωρ δ᾽ ὅδ᾽ αὐτὸς ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ 808 ὦ] οἱ Νὅποκ 

811 στρατόπεδον συνήκατε Υ6] στρατόπεδα ξυνήπατε 6χ ΟΠ τβῦ. ρδύ. 
2808 κοὔτ᾽ εἰσιόντας πρὸς τάφον συνήκατε Νῶποκ [| ἐξαπεώσατε ῬΆΪΘΥ 
ἐξεώσατε Ἠδυσποτγάθῃ, ἐξηκούσατε Ε΄. απ. ΒΟΒιπΙαύ, ἐξεδείξατε ΒΙαγα65΄ 
817 καρανιστὴρ ΒΙαγαθ5 

821 «πο ὦ δά. ἀγὼν 64. Ηδτηναρ. αἰΐθτω [ μέγας ἐμοὶ μέγας {ϑεό- 
ὃὲεν ὅδε κλύδων» (οὗ 822 ἔμολεν) ἨδΙηηδπη [ μέγας {μοι ὅδ᾽ ἀγών» 
Τὐπάοιηδημῃ | μέγα σύ μοι. μέγ᾽ ὦ οἹίπη Νῶθοῖκ | μέγα γέ σοι μέγ᾽, ὦ πολίο- 
χοι, κράτος ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ | μετὰ σὲ μὴ μετὰ σ᾽, ὦ γοΥγ81} | ὦ οἱοἱῦ αΐου 
821 54. μέγα κακόν, μέγ᾽ ὦ... τότ᾽ ἄρ᾽ ἔμολεν Ἠδιύαπρ, μέγας ἀγὼν 
μέγας, πολίοχον... τότ᾽ ἄρ᾽ ἔμολεν γ6] μέγας ἐμοὶ μέγας, πολίοχον.. 
τότ᾽ ἄρ᾽ ἔμολες ῬΑΙΘΥ 824 ναυσὶ πυραῖϑον Ἄργος Ἠθηγηδππη, ναυσὶ 

πύρ᾽ αἴϑειν Ἄργος Ἠαγίαμρ', ναυσὶ λόχον πυραίϑειν Ὀιπαου (οὺ 4ὅ8. 
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σοῖσι λόγοισιν εἰ ΟΣΩΝ ναυσὶ στρατὸν πύρ᾽ αἴϑειν 1. Ἡ. Η. Βομτοϊαύ 
᾽(826 οὔτ᾽ ἔβρισ᾽ οὔτ᾽ ἐκοίμισ᾽ ο]. ΟἸτΙδύ. ραῦ. 1868 οὐ 2882 γαΐον | οὐ 
ι κατεχοίμισ᾽ Βδάμδιῃ | οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἔβρισ᾽ ΚίγοΒΠοΙ  ἔβριξεν ΑἸ. 827 56. 
"μὴ κότον ὦναξ μοι (ἀφῇς ν6]) ἑφῇς (οὐ 402 ᾿Δχιλλεὺς) γαΐδι, μὴ κότον, 
,ὦναξ, ἀναϑῆῇς Ηατγύθηρ 828 ὠναξ, τόδε ϑῇς Ἡθδιτηδηη 829 ἐγὼ 
τῶνδέ γε πάντων Παχύαηρ,, πάντων {ὧν ἐπίμομφος Τὐπᾶθτηδηῃ (ἔγωγε 
οἰθοὺ Ηθυυηδηη), πάντων πάντῃ ἔγωγε ΝϑΌΟΙΚ 884 πλέκων δόλους 

ΟΝαῦοκ 88ὅ δεξαίμεϑα)]ὔ μεμψαίμεϑα ϑθαροΥ 886 ἃ Νϑῦοκ ἃ| 
᾿παϑόντες Ἡ. ϑίδρῃδηαβ 8817 γε] γὰρ Ἡϊδχείϊ ὅτε Ι μακροῦ δεῖ σοί γε 
᾿ καὶ ΠΘΙ5Κ6 8895. γοῦρῶ ὧν... φονεύεις ἀο]οῦ Ἠριογάθη 

᾿ 848 μὴ γὰρ ἔτι ΠΘΙ51κ6 844 τίς δ᾽ τίς ἂν Νϑιοκ 845 ἦλϑ᾽ 
ἄν ΒρΟΚ 847 54. σύμμαχον τὸν σὸν μολόντων Βοίῃθ 848 ὡς λέγεις 
σὺ πολεμίων ΒΙαγά 685 849 δὲ κατατετρώμεϑ᾽ Ηδυσογάθη, δὲ δὴ (ν68] 
δέ τοι) τετρώμεϑ᾽ γ6] δὲ κατατετρίμμεϑ᾽ ΒΙαγαθ5 

8ὅ8 'Ῥῆσον ΤΟῸΡ | ἐξεῦρ᾽ ἂν Πιοηξηρ' 8ὅ8 5αᾳ. νουρῷ εἰ μή... 
“ χτανοῦσιν ἀο]οὺ Νϑθοκ 804 τοῖς ϑενοῦσιν Μ. Βοβιηϊαύ | οὗ οὐδ᾽ Ἠοτ- 
᾿ΤΩΒΠῊ 8ῦδ ἀλλὰ μηχαναὶ τάδε Μυβργανο, ἀλλ᾽ ἀμήχανον τόδε ΚΙτοΙ- 
ΟΒοΙ͂ 8ὅ9 δ᾽ ἄρ᾽ ἀρχώμεσϑα Νῶυοκ 8ῦ9 5αᾳ. μή μ᾽ ἔρως ἔχει .. 
φίλους; ΦΘνΟΙΒ 8602 ᾿“ργείων μόνος ΚΙΤΟΒΠΟΙ 80 χρόνιος γὰρ 
ἤδη νοὶ] ὡς χρόνιος ἤδη Νάυοκ, ἔογῦ. χρόνον δὲ δαρὸν 

810 μὴ νύσσ᾽ - ἅλις... ἄχος Μύβρτδνθ | ὄχλος] ἅλις οἸῖπι Νδαοῖκ 
812 οἶκος] μυχὸς Νδῦοκ 814 λήξεις ΝΔΌΕΥ 818 οὕτως δ᾽ ΒδΙ5ΚΚο, 

οὕτως ὃ᾽΄᾽ νΔΙΟΚΘΉΒΟΥ 

888 κατάγει Μαβργανθ 884 ἕτερόν τι Δ]ΟΙΚοπδοΥ, ἄλλῳ τι Βοίῃο, 
ὦμός, τί Ἐ.. απ. Βοβτηϊαῦ | (ἄλλο τι φιτύων Ἡθαΐ,) ἄλλο τι φιτύσας Μοτ- 
βίδαὺ 88 ἔα ἔα. ὦ ὦ] ἔοτί. ἀ ὦ, ὦ ὦ 887 νϑυθῶ νεχρὸν ἐν χειροῖν 
ἀρ]οὺ γαΐθσ 888 πέμπει] πενϑεῖ Υ Δ]οίζθμδοσ, αἴρει Νϑθοκ, ἔοτύ. πάλλει 

889 πῆμα] δεῖμα γ6] σῆμα ἜἌρΙΒκο, ϑαῦμα ΟἸτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙη 
898 ὅν ποϑ᾽] ἔοτι. ὧν ἔϑ'᾽. 898 ποτὶ γᾶν ἨθΙΤηδ ΠΗ 899 ἢ] 

αἀο]οὺ Ἠρυτηδηπ, ὡς γ6] καὶ Ῥτορομῃῖῦ ΒΙαγ 65 
900 ἀπὸ μεμψαμένας ΠοΙθκο, ἀπὸ μὲν φαμένας ὈΙπᾶοΥ, Τη8]]16 1 

ἀπὸ μὴ φαμένας 901 ἀπαντομένου δὲ πατρὸς Μυβρτδνθ ] ἀπό τ᾽ Ἠοι- 
ΤηθηΠ, ἅμα δ᾽ Ηδινοτάθῃ | ἀπὸ δ᾽ αὖ φαμένου ΒΙΔγ(65 908 φιλία 
ἀρ]οὺ Νϑυοκ 904 5α. οὐΐϊδιη κοινωνίᾳ ἔχοντι λύπην ΚΙτΟΠΠΟΙ 90ὅ 
λύπη οἰϊτη Νϑιοκ 

910 ἅ τ᾽ ἀνδρὸς προλιποῦσα δόμον Μογβίδαύ, ἅ τε, προλιποῦσα 
δόμον Ἡθιτηδημῃ, σύν 8᾽ ἃ προλιποῦσα δόμον Ἠδγίθπρ, ἁ δ᾽ ᾿Ελένα προ- 
λιποῦσα πόσιν ΒΙαγά685 9115.. Φρυγίων λεχέων ἃ ᾿πλεῦσε πλαϑεῖο᾽, 
ἀπὸ δ᾽ ὥλεσε μὲν σὲ καὶ τὰ Τροίας Ἡ. Ἡθπηΐαν 912 ὑπ᾽ αἀο]οὺ Ηρϑίῃ | 
π᾿ Ἴλιον Μογβίδαί | ὑπ᾽ ᾿Ιλίῳ ὥλεσε μέν σε Τροίᾳ Βοίμθ, ὑπό τ᾽ (δ᾽ 
πρα τ) ᾿Ιλίῳ ὥλεσέν σέ τ᾽ οἰκτρῶς Ναἴον, διώλεσε μὲν σὲ καὶ τὰ Τροίας 
ΒΕ, δι μΙβοη, ὑπὸ δ᾽ ᾿Ιλίου ὥλεσέν σε οὐ δις Ῥδ]ου [ Τροίᾳ γν6] Τροία 
Ῥ7Ὸ κατὰ ἡ ροξας Μυβρνᾶνθ 9125α. ὑπό τ᾽ ᾿Ιλίῳ ὥλεσε μὲν τὰ Τροίας 
φίλτατα Ἠρδιτηᾶπη, ὑπὸ δ᾽ ᾿Ιλίῳ ὥλεσεν τὰ Τ' οοίας φίλτατα Θιπαουῖ 
918 μυριάδας τε, ΑῈ ΤῊΣ δ᾽ Βαάμϑπι 914 ἀνδρῶν ἀο]οῦ Νᾶποκ 

. 922 ἐξηρτυμέναι αΐοι 924 δεινῷ σοφιστῇ δ ΔΙΟΚΟπδου, χαύνῳ 
(γ61 κενῷ γὙ8] καινῷ) σοφιστῇ Μυβργδνυθ 920 ἔογῦ. ἐδένναξεν 921 
ἧκ᾽ ἐς] ἦλϑού ΒΙαγ 68 

981 ἀνάκτων Ναυοῖκ 9386 ἥ τε μυρία γερουσία ΑἸάϊπε | ἔοτί. 
μυρίοι 988 σὺ δὲ τοῦδ᾽ Οονοὺ | παντὸς εἶ σύ γ᾽ αἰτία ΒΙαγ 65 
939 8α. (οὐδὲν... ἔδρασε) δρῶσα μὴ δόκει Τιϑηὐηρ' 
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940 ἔδρας ἔδρας γάρ Ποΐθῖκο, ἔδρασ᾽ " ἔδρασας Ἠφραί!, ἔδρας ἔδ 
σύ Ἠατύσηρ, οὗν. Ομγῖβθ. ραῦ. 1411 δράσας] τούτων Ὀϊπᾶον [ νογβαμα 
ΒΡΌΣΙ ΤΩ. 6586 Ῥυύαῦ ΒΘοῖκ 948 τε] δὲ ΒΙαγάθρ [ φανὰς] τέλη Ἰάθη 
944 κατέδειξεν ΒΙαγ 65 946 τοῦδ᾽ ὃν γελᾷς κτείνασα ἘοῖΞῖκο, (τοῦδ᾽ 
ὃν νῦν ἔκτεινας σύ ρα) | τε] δὲ Β]Ιαγάθ85 940 5α. κἀρεταῖσιν ἄνδρ᾽ 
ἄγαν ἀνϑοῦντα (γ6] ϑαλλονταὶ Τ᾿. απ. δοβιηϊαῦ 941 ἐλϑόντα σοφίας 
κἀρετῆς (γ6] συγγόνους τ᾽) ἐτίσαμεν Β] γα 685 949 ἐπάξομεν ῬΑ]6Υ Ἁ 

960 Θρήκιος διφρηλάτης νθ0] Θρῃκὸς ἁρματηλάτης ΔΟΙΩ1]1Ὲ5 Ῥογΐαβ, 
Θρῃπὸς ἀστραβηλάτης οἸττα ν᾽ αῖοι, Θρήκιος ξευγηλάτης Οοθοί 957 ροῦν 
ὀφείλων ἄπο Ποηβ ]ομ1ῶ Ῥθυϊββθ γΡαΐεῦ Ἡργνογάθη 9ῦ8 ἐφήδομαι 
Α]ΟΚΘΠΒΘΥ , ᾿ 

960 [οτ΄. μυρίαν 961 κατέρχεται Τιοηὐϊηρ 969 οὔτ᾽ εἶμ᾽, ὅδ᾽ 
οὔτε Βυτρθβ, ξύνεισιν οὐδὲ Οοοῦ ᾿ 

912 ὅς γε Μαείϊδο, ὥς, ὃς Μαάνιρσ, ὧδε ἨἩροίτηβορίῃ | ὡς τὸ Πάγ- 
γαιον λέπας, τἱδὶ ν. 972 56. ΒΡΣΙ 5ιηῦ, Ηθγνγθσᾶθη 914 βαιοῦ Βοῖδῖκο, 
μεῖον Νῶῦθοκ 917 (ᾷσω Βαγπ05) 911 Θέτιδος ἣν ϑάνῃ ποτέ Ἐ. αα. 
ΘοΟΒτηϊαὺ 918 ἀπέκτονε ῬΊΘΥΒΟΙ. ᾿ 

98054. συμφοραί, κακοὶ πόνοι .. ὑμᾶς εὖ λογίξεται βροτῶν." Ε.. αα. 
Βομτηαὺ 981 ὥσϑ᾽ ὕστις ὑμῶν Οονθοὺ 982 διοίσει) διάξει ΒΙαγά685 
μὴ τεκὼν ϑάψῃ τέκνα Ε΄. αα. ϑ'οπταϊαύ 988 τούτῳ μὲν ΒΙαγάθοα. 
986 (τάχιστ᾽ Ἠδγίυπρ) 981 πληροῦν τ᾽ ἄντυγας Υγ6] κλῃδοῦν τ᾽ αὐχέ- 
νας Μυδβρταᾶνθ 989. ,«ΘΔαὺ φῬΥοὸ στρατὸν Ἰοσοπᾶάστῃη τάφρον δῦ νΘΥΒΌΤα, 
ὉΠαχη ΘΧΟΙαΊ556 βὐαθαθπαάπτη οϑὺ  ΚΙΤΟΒ ΠΟΙ 

996 νικᾶν οΟἸτη Νδυοῖκ 
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ΛΔαάθηάδα οὐ Οουτροπᾶα 

84 11 (Δ οαθδμ) 

ΡῬ. [Χ 1. 8 ροβὺ .ἵῃ Βδοομἶβ" οχοιάογαπὺ νου οὐ πη ΤΊΟΔαΙ 8 
᾿απ86 ἔθ] ἀδοϑὺ ἴῃ 7,“ 

γ. ὅ ρῖὸ ,,δέρος 71. Ἰαρσθ ,δέρος 8" 18 εὐνάξεται] συξεύγνυται, 
τς 9ὅ χρόνον] βίον ΒΙαγ 65 80 δέρην ἴῃ τῶϑ. ΡῚ 89 ἐγῶδα γάρ 
(σ61 δέ) σφε ΒΙωγάθ5 49 οἰκούρημα ἴᾶτη ὙΥ̓ΔΚΕΠοΙα ὅ1 αὐτὴ] 
᾿ οὕτω ὅϊ μοὐσῆλϑε ὅ8 λέξαι] δεῖξαι 08 πεσσοὺς] ϑώκους 6Χ 

᾿Ομιτῖβῦ. ραὺ. 1181 (ἀθοραῦ ϑάκους) 78 προσάψομεν ΒΙαγάθ8Β 89 γὰρ 
εἴη Α. ΠΟΘΙηΟΥ 92 ἤδη] νῦν δὴ 99 χολὴν 

106 ἀρχῆς] ἄρ᾽ ἦν (ν61 ἔστ᾽) ΒΙεανγ 685 128 54. οὐ μὴν μεγάλως 
ὀχυρῶς γ᾽ (γ6] δ᾽) ΜΙΟΒΟΙΔΠΡΘ 12ὅ5α. πρῶτον ἐπαινεῖν .. χρῆσϑαι δὲ 

128 οὐδὲν κέρδος ϑνατοῖσιν ἔχει (γ61 ἔχει τοῖς ϑνητοῖς) ΒΙΑγ 4685 
181. 138, 148-. 164, 156- -169, 118--.-179, 180---188 5ΒἰΠρῸΪ5. ΘΒοΥΘα 5, 
204 566. ΟΠΟΙῸ {γθαϊὺ Ο. Ηδηβθ, 181-- -188 ΘΟΙΎΡΠδΘΟ, 148 546., 178 566. 

᾿ ἀποῖθτι5 ΠΟΙ ΠΟΥ οστιτη, 2304 5η4. ομοτο ἀαὺ ΠΝ. Αὐπο]αὺ 185 ἐπαμφι- 
 σπύλου ΜΙΟΠΘΙΘΏΉΡῸΙΙ | ἔτ᾽ ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω μελάϑρου Τ᾿. ΑἸ]6η | ἀμφι- 
᾿ ϑύρου ΒΙεαγ 65 | ἰπ Δρρθμᾷᾶ. Ἰορθ, ἐπ’ ἀμφιπύλου γὰρ ὁρῶ μελάϑρου σ᾽ 
ἐγώ Ἐ᾿. Τ,6ο“" 188 φίλον τέτυπται. (γ6] πέφανται γν6] μάλ᾽ ἐστι ν6] 
μάλιστα) ΒΙαγάοβ 144 κεφαλῆς ΒΡ 1600 μέλπει νῦν δή ν0] δέσποιν 

᾿ ἀχεῖ 100 ὦ Ζεῦ καὶ (γ61 ὦ Ζηνὸς) Θέμι ΒΙαγ 68 182 καὶ] ναὶ 

ἣν 

᾿ ΜΙΟΘΠΘΙΔΏΡΘ]Ι 188 σπεύσασ᾽ ἴϑι πρὶν κακῶσαι τοὺς ἔσω ΜΙιΟΠΘΙΔΠΡ611 
ἑ 180 (τήνδε σοι οἴσω) 198 ἀκοάς] χάριτας 195 στυγερὰς γ6] 
᾿ στυγνὰς 

Ι 206 τὸν οὗ λέχους 211 ἁλμυροῦ 212 Πόντου κλῇδ᾽ ἀπέρατον 
ΒΙαγάθ5 216 μέμψησϑ᾽ 5, μέμψοισϑ᾽ 216 σεμνοὺς κλύοντας 
ΡΗ. Κοῖρϑι 217 τοὺς δ᾽ αὖ ϑυραίους (ν6] ρούϊυ5 κρυφαίους) 220 
σπλάγχνα γ᾽ 281 φῦλον ἀϑλιώτατον οἸΐτη, πᾶπὸ ἀϑλιώταται πολύ 
ΒΙαγ 65 262 ἀὐτὸς ρ 219 εὐπροσιτέος Ἠδτίαπῃρ 281 τῆσδ᾽ 

 ἀποστέλλεις χϑονός ΒΙΑΥ 65 284 συμβάλλεται δ᾽ ἐς δεῖμα πολλά μοι 

τόδε ἨοΥποτάθη | τοῦτ᾽ ἐς δεῖμά μοι ν6] ταῦτ᾽ ἐς δείματα ν6}] τοῦτο 
δεικνύναι 298 σκχαιοῖσι γάρ τοι πάντα 2099 ἀγρεῖος ΒΙαγα 65 

809. -Τ1 αἀοΙοὺ 4. 726 556 820 σοφός] σφοδρός Ε΄. ὅτι. ϑοβιηηιαΐ, 
χόλος ΟΟΙΏΡΘΥΖ 884 πόνων] νέων Ἐϊ. ὅα. δομτηϊαύ 8710---8ὅ ἀο]οὺ 

Ὁ. 6556 811 ὁποίαν 882 δόμους] νόμους ΒΙαγα 68 884 τὴν 
ϑήλειαν ΕὟ. ΡῈ] 898 κἢν 894 τόλμης τ᾽ εἶμι δὴ πρὸς τοὔσχατον 

424 οὔτι γὰρ ἁμετέρᾳ 4ϑῦ5α. τὰς ἀνάνδρους κοίτας .. λέκτρων 
ΒΙαγάθθ 489 φίλος Τᾶθοοθπ 470 ἔναντα προσβλέπειν 489 καινά τ᾽ 

ἰ 4096 φεῦ δεξιᾶς τῆσδ᾽ 498 δ᾽] ϑ᾽ ΒΙαγαθβ 
ὅ00 δοκοῦσα μηδὲν ὥΘΑΡΘΥ ὅ08 καὶ] σὴν ὟΝ 61} ὅ045α. καλῶς 



60 Λάδοπάα οὐ Οογηροπᾶα 

γὰρ ἂν δέξαιντό μ᾽ νο] καλῶς γέ μ᾽ ἂν δέξαιντ᾽ ἂν 92 αὐτὸ ϑήσ 
μαι] ἀνταμείψομαι 48 μέλη ὅ00 σπανίζοιμέν τι 02 ἀξί 
ΒΙαγ 65 ὅθ6΄ μέλλουσιν οὐϊδτηα ῥ ὕτῦ οὕτως (ν61] οὕτω δ᾽) ἂν 

6006 μῶν γαμουμένη προδοῦσά σε; 608 σοῖς γ᾽ ἀραῖος οὖσα δια- 
μενῶ 617 μηδ᾽ ἡμῖν τι δῷς 649 ἁμέραν πρίν γ᾽ ἐξανύσαι τάνδ᾽ 

000 ἐπεστράφης γν6] ἐπιστρέφει 6014 Φοῖβος ἔλακέ σοι Β]ΔΥ 65 
084 παῖς Ρ 

108 (μὲν τὰν ἦν) 7188 φίλος] πιστὸς ΒΙαγάοα ὄϑ885α. κἀπικη- 
ρυκδύμασι (τί γάρ!:) πίϑοιο α. Ν. ΒαΒΟΙ 189 οὐκ ἂν] αὐτῶν 144 
ἔχοντι ΒΙαγαθ5. Τ01 δ᾽ απΐο Μαιίιπϊαθυχη ἀρ] ον Το ησ 787 κἤνπερ 

189 τοίοις σφε 198 οὔ νιν ἐστιν ὅστις 

806 παῖδας ὡς ν0] τέκν᾽ ἐπεὶ 814 σοὶ δὲ] σὲ δέ γε 81 πά- 
σχουσιν Υ6] οὐ πάσχεις γάρ 88 1. δ᾽ 8817 ἀρυσσαμέναν 839 
ἁδυπνόους 848 τᾶς σοφίας 806 ἢ φρενὸς] ἐς φόνον 801 χειρὸς 
ἔσω σέϑ'εν 861 μοῖραν] ξόαν (ζωὰν) νΕ] βίον 802 σχήσεις ποτέ, 
μῶν δύνασαι 818 φυτεύσων 898 μετέστημεν χόλου 

901 ἄρ᾽ οὐ, τέκν᾽ 906 χάἀμοί γ᾽ ἀπ᾽ 912 δὲ]τε 91 τέϑεϊ 
ται Β]ΑΥ 465 924 ἀο]οραὺ δι Τιθηἐϊηρ 926 εὖ γὰρ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
ϑήσω πότμον 921 οὐδ 941 οὐκ οἶδα σ᾽ εἰ πείσω τι 9718 ἐχείνῃ 

914 δ᾽] 9 980... 77. 998 βιοτᾶς 99 (μοῖραν σὰν ὡς 
δακρύω ν6] μοίρας ἅτις μένει σξ) 

1011 οὐδὲ μέμφομαι 1012 χατηφὲς ὄμμα σου δακρυρροεῖ; νοὶ 
κατηφὲς ὄμμα δακρῦόν τ᾽ ἔχεις 1018 πολλή ᾿στ᾽ 101ὅ ϑανεῖ τοι 
1025 χἀσιδεῖν 1082 καὶ μὴν 1081 ἀλγεινόν ϑ᾽ ἅμα 1040 ὄμμα- 
σιν φίλοις 1002 μαλϑακοὺς λόγους ἐμέ (γ61] οὕτω λόγουξ) 105 δὲ 
οὐ καταμβλυνῶ (ν6] οὐκ ἀπαμβλυνῶ) ΒΙαγαθ5 1068 ἦ ̓ κεῖ μεϑ᾽ ὙΥ61 

1064 πέπρωται] δέδοχται ΒΙαγάοΒὀὀ [1060 οἶδ᾽ ὅτε ϑομδαθῖθν 1014 
προσπτυχή 1018 9’ δ᾽ ΒΙαγάθβ 1081---111ὅ οοΥγρθδθο {ρα 
Η. Αὐπο]αΐ 1087 παῦρον δὲ γένος σοφὸν 1091 (λέχτρου ἄπειροι) 

1102 9 δ᾽ 1104 μοχϑοῦσι τάδ᾽ 110 ἕν δ᾽ ἔτι πάντων 
1107 ἤδη γὰρ 1108 σώματα τέκνων τ᾽ ἤλυϑ᾽ ἐς ἤβην ΒΙαγ 65 
1112 ὡς οὐ λύει Βουβαηθῦ 1124 τῆσδε πέπραλχται γ6] τῆσδέ γ᾽ εἴρ- 
γασται 1141 ἐκύνει, 1189 ἀμπίσχεται ΒΙαγάθ5, ἕογτῦ. ἠμπείχετο 
1109 χωρεῖ) πίτνει ΒΙαγ 65 1110 ἐμπίτνουσα γ6] χαμαὶ πίτνειν 
1114 τ᾽ ἄπο] τέ νιν 1118 (στρεφούσας) 1181 δ᾽ ἂν ἄσσων (νϑ6] 
αἴρων) ν6] δὲ νωμῶν. 1182 ἂν ἥψατο ΒΙαγάοΒ 1184. 217 γγὸ 221 

1185 ἐπεστρατεύσατο 1198 χρυσὸς] κρατὸς 1194 ἔκαυσε (ν6} 
ἔφλεξε) μᾶλλον, δὶς τόσῳ ᾿ξελάμπετο 

1201 γνάϑοις 1210 εἰ δέ τις βίᾳ σφ᾽ ἄγοι 1221 ποϑεινὴ δὴ 
μἀχϑροῖσι 1228 εὐδαίμων ἀεί (νγ6] φύσει) 1280 εὐδαίμων δέ γ᾽ οὔ 

1286 τοὖργον ὡς] τοῦϑ᾽ ὕπως ΒΙαγάΘ65 1251---1292 αὐϊπάθοιτα 
Θπογθαθ5 ἀἸδυσ θα Ὁ. θηβθ, οούυρημδθο οὐ ἀποὶθαθ ΠΘΙΙΟΠΟΥΤΟΥΠΠΙ 
Ἐν. ΑΥυποϊθ 1266 αἵματα νο] αἷμά τι 1901 φόβος] ἄγος 1260 ὑπ᾽ 
ἀλαστόρων] καὶ ἀλάστορα 1200 δυσμενὴς) πρὸς φόνῳ ΒΙαγαθβ, δυσσε- 
βὴς ἴάτα ΤιΘηὐϊρ 12695α. αὐτόφονα καὶ ξύνοιδα γ6] αὐτόφονα ξυνωδὰ 
ν6] ἐχχυϑέντα, ξὺν οἷς τὰὶ 1218 ἐγγὺς] ἐντὸς ΒΙαγάθαΒ,. 1281 μοίρᾳ] 
πείρᾳ Ἐ΄. αα, ϑομιηϊαῦ 128ὅ ἄλαις ΒΙαγ 68 1290 δῆτ᾽ ἂν ἘΠ]ΤΠΒΙΘΥ͂ 

1290 δήσει γὰρ (νγ61 δεῖ νῦν γὰρ) ἤτοι νο] χρεὼν γὰρ ἤτοι ΒΙαγαθ8 
1298 δώσει] ἔογῦ. τίσει 

1800 φεύξεσϑαι ᾽κ δόδων 1808 ἦ γὰρ 1814 χλῇϑρ᾽ ὅπως 



δα 12 (Α]οθβϊῃ) 61 

811 ταῦτα... κἀναμοχλεύεις ἔπη; 1880 ὅτ᾽] ὡς 1840 τοῖον 
'ϑῦ9 ὥκχηχεν ΒΙαν 68 1802 οὔϊδηι λήγει δ᾽ ἄλγος Ἐ'. ατι. Βομηιϊας 

1814 στυγνὴν πιπράν τε 1889 ᾿Ερινύς τ᾽ ΒΙαγᾶθ5 1890 Του. 
Νισσοῖν.. τέκνοιν 

1409 τάδε ϑρηνῶ ᾽γώ ν6] τάδ᾽ ἐγὼ ϑρηνῶ ΒΙαν 65 

ΑΑΤ 2 (ΑἸοβϑεϊη) 

Ἂν στέγας 91 ἀφανιξόμενος 950 ἥτις ὑπέστη 48 οὐ γὰρ 

ἶδά ὅν εἰ πείσω τί σε ν6] οὐ γὰρ οἶδα σ᾽ εἰ πείσω λέγων ν6] οὐ γάρ, 
δ᾽, ἂν ἀναπείσαιμί σε 61 λόγον τὲ ὅ2 ἔστ᾽ οὖν ὕπως ἂν ἡ γυνὴ ᾿ς 

---- μόλοι; γὙ6] ἔστ᾽ οὖν ὕπως ἂν ἥδ᾽ ἂν ἐς γῆρας μόλοι; νο] οὐκ ἔσϑ'᾽ 
πως ἂν ἥδε γ᾽ (8 ἥδ᾽ ἂν) ἐς γῆρας μόλοι γ6] ἔστ᾽ οὖν ὅπως... μόλῃ; 

᾿ς 10 ἁγνίσῃ] ἂν τέμῃ ν6] ἀποϑρίσῃ ΒΙαγάΘ65 {1-- 8 ΘΟΣΎΡΗΒΘΟ, 
86.-- 88, 89--92, 98, 94, 9ὅ, 905α., 98--100, 101---104, 108, 100, 107, 

108, 109... 55] “ τ τ 122. Βα. θα τε τς 189 566. 
ῬΟΥΎΡΠΔΘΟ ὑσιθαϊὺ Πὐ. Αὐπο]αὺ 18 τί Ἰογη εὶ γ6] τί δ᾽ ἐσίγησεν ν6] 
τί δὲ σιγηλὸς γ6] τί δὲ σιγᾷ νῦν ΒΙαΥ 465 8ῦ πόσιν εἰς αὑτῆς {προ- 
ϑανοῦσ᾽ αὐτοῦ» γεγενῆσθαι, υὖ 5ιηὺ τ1- 8 -- 28- -8357, Μ. 1,. Εα7]6 
90 πύλαις ἴ 

101 .υ᾽.δ᾽ 108 πίτνει] πρέπει 118 5Βα. αἴας] ἂν γᾶς γ6] ἢ] 
ἂν 180 νῦν δὲ βίου τίν᾽ ἔτ᾽ Β]αγάθ8 182 5αᾳ. πάντα γὰρ ἤδη νῦν 
τετέλεσται βασιλεῖ͵ πάντων ϑεῶν δ᾽ ἐπὶ βωμοῖς Ο΄. Καβύοτ 184 αἷμορ- 
ράντοις 146 μὲν] δέ γ᾽ ν6] γὰρ 160 οἸτπη εὐκλεῶς 104 ἂν 
δείξειέ τις 107 αὐτοὺς 111 κἀπέστεψε 182 οὐκ ἂν] οὔ τι 
198 οὗ ποτ᾽ οὐκ ἐκλήσεται ν6] οὗ οὔποτ᾽ ἐχλελήσεται 199 ἧπου στένει 
τούτοισιν 

204 παρξδιμένη δέμας, μάλ᾽ ἄϑλιον βάρος γε] παρειμένη τὰς χεῖρας, 
ἄϑλιον βάρος 211 εὐμενεῖς) ἐμπέδους ΒΙαγάθ5 218-287 ΠΘΙΠΙΟΠΟΙΊ5 
(218, 218, 226, 291) οὐ οπόογοὸ (220, 282) ἀϊβύυ θυ ΚΙτΟΠΠΟΗ,, αὐϊπαὰθ 
ΟΠΟΥΘαΪΒ ἢ ὈΥΓΙΤΠΟ ΟΥ̓Ϊπ6 ΟΟ]]οοαὐ5 (αὐἰηΐο 222--226 οὐ 284-281) 
Ἐ. Αὐποϊαὺ 218 πᾶ πόρος]πόρος πως ν6] πόρος τῶν ΒΙαγα685 218 56. 
ἰὼ Ζεῦ πᾷ τις (ν6] τίς) ἂν πόρος κακῶν. «τύχας ἃ πάρα κοιράνοισιν; 
Υν. Ἡδϑαϊδτα 215 ἀρ’ ἐστί τις; 218 δῆλά γ᾽] ταῦτά γ᾽ Ὁ. 
᾿δμήτῳ ᾽κ κακῶν ΒΙαγάᾶθθ5 228 τοῦδ᾽ ἐπηῦρξ Υγ6] σοῦ γ᾽ ἐπηῦρε 
γν. Ηθϑάϊδιῃ | {ἀλλὰ καὶ νῦν 224 ἐλ] αὖ 229 καὶ πλέον᾽ (γ68] 
Ἀρείσσονά τ᾽ γ6] καὶ κρείσσον᾽)... δέραν 288 καὶ πόσις] σὺν πόσει 
2 «σὺ τάδ᾽ εἴργεις γ6] σύ τοι εἴργεις 200 τάχυνξε 260 αὐλάν] 
ἀκτάν 214 παντὸς ἐμοὶ δὴ ϑανάτου μᾶλλον ΒΙαγ 468 289 ἔχουσα) 
χέουσα ΝΥ ΔΙκοῇ 614 294 φιτύειν νΕ}] φιτῦσαι 2091 ὠρφάνιξες 
299 ἀεὶ μνῆσαι νοὶ μεμνῆσϑαι 

8518 τέχνον μου 814 ἄλλης (ν6] καινῆς) γενομένης συξύγου 
891 5ᾳ. ἥτις τιν᾽... διαφϑερεῖ 821 οὐδ᾽ εἰς τρίτην γ᾽, ὦ μέλεος 
ΒΙαν 65 828 εὐφράνοισϑε ΒΙοτηΠ6]ἃ 888 οὕτως ἐκπρεπὴς ἄλλη 
γυνή 840 δ᾽ μ᾽ 509 οἶμαι} οἴμοι 806 ὅν τις ἂν παρῇ χρόνον 

862 ἔσχεν, πρὶν εἰς φῶς σ᾽ αὖ πουαστησαι πάλιν (γ61] σὸν τ τι 

δέμας) 808 ἀλλ᾽ οὖν] μολεῖν δ᾽ 866 σὺν σοί τε ϑεῖναι ν6] σοὶ σύν 
τε ϑεῖναι 818 ἐμέ] λέχος 814 χαὶ τελῶ γε πρὸς τάδε 88ὅ καὶ δὴ 



02 ἐ Αἀάοπάδ οὖ Οοτίρθηᾶδ 

407 μονόστολός γε 420 ἐπίσταμαι ᾽γώ 428 9] δ᾽ 451 
(οἰκήσειας) ΒΙαγάθ5. 449 πογϊθοπᾶσμ περινίσεται Δῦῦ ἐμοὶ τόδ᾽ εἴη, 

450 δέ] τέ; 409 νερτέρων σε κώπᾳ 400 σὺ γὰρ οὖν μόνα (νοὶ β 
μόνα δή), φίλα 414 οὖν βιότου 410 κωμῆται) χωρῖται 481 ΤΙ. 
ρυνϑίῳ ᾿ξαντλῶ 

ὕ18 οὐ σὴ γυνή γ᾽ ν6] οὐ δὴ γυνή γ᾽ ὅ19 διπλοῦν... μῦϑον ᾿ 
581 ἀρτίως μονούμεϑα ΒΙαγαθ5 ὕὅά40 εἰ μόλοι] οἴϊαμη οἶδ᾽ ἐγώ Ἐ. σα. 
ϑοΒτηαύ, ἐστι πᾶς νοὶ] ὃς μόλῃ ὕ42 παρ᾽ αἰάζουσι ῦ48 προϑεῖναι 
ΒΙαγ 65 ὕθ4 ὄντων ἐμῶν .. εἰ ᾽γνώρισεν ΝΙΠ46] δθῦ οἶμαι] οἶδα 

ὅ80 βαίνουσ᾽ ] πηδῶσ᾽ νο] σχκαίρουσ᾽ 
002 πᾶσ᾽ ἔνεστι σοφία 034 5α. ἄλλῃ. . νέᾳ 086 ὀρϑῶς] ὄντως 

067 κείνου νέμω ἘΒΙΊαγάθ5 014 δόμοις)" πατρὸς (ὐ. ΒυΒοΠ6 
019 νεανικοὺς ᾿ 

101 φίλως 121 σὸν τῶῦ δυσκαλεῶς ΒΙαγ 685 1382 ἦ κάρτ᾽ 
Ἄκαστος ὟΥ «ἰκοΠο!]ά 184 ἔρροις σὺ καὐτὸς ᾿ϑ8ῦ παίδων τ᾽ ἄπαιδες 
ὄντες 144 δέχοιντ᾽ 114 ξένοισι πρόσπολον 119 ἂν δὴ σοφώτε- 
ρος γ6] ἂν σωφρονέστερος 180 ἥντιν᾽ οἶσϑ᾽ ἔχει ΒΙαγάθβ 

802 (ὁ βίος ἀληϑῶς ἄβιος ἘΔΘΠ56) 804 ἀξια] αἴτιὰ 801 οὐ 

γάρ οἶϑϑα 808 μὲ] γε 820 ὄμμα σὺν 821 πρόσωπον] στεναγμόν 
ΒΙασαθ5 | ἔπενϑε] ἐπεῖχε Ε΄. ὅτι. βεμβιηταῦ 828 μένειν ϑυραῖον νεκρὸν 
ἐκφέρειν λέγων (γ6] λέγων... μένεινἨ 884 εὕροιμ᾽ ἂν 8389 ᾿Ηλεχτρύωνος 
ἔτεκεν 84 πίνοντα] μένοντα γν6] λοχῶντα δ840 (λοχήσας ἐξ ἐνέδρας 
νιν συϑεὶς) 849 (γυναῖχ᾽ ἄν μοι) 860 δ᾽ ἐξαμάρτω ν6] δ᾽ αὖ ᾿᾽ξα- 
μάρτω 8ὅ2 ἄνακτος] τάχ᾽ “Διδου τ᾽ 8δ1 δ᾽ ὧν] ϑ᾽ ὡς ΒΙαγάθβ 
812-- 984 οΠουίοῶ 56Χ ὁμουθαῦ5 τ υ1ὺ ΗΘΙηΘηΠ, ΟΟΥΥΡΠΒδ6ο ΒΕ. Ασποϊαΐ 

89ὅ μακρὰ] πικρὰ ΒΙαγάθβ 
921 ἄριστοι ΜοΟΗΪ,, ἀριστεῖς 962 μουσᾶν γ6] μύϑων 968 χκατέ- 

δειξεν 911 ἀντιτεμὼν] ἐσϑλὰ τεμὼν 918 5ᾳ. μόνας τἄσδ᾽ ἐπὶ βω- 
μοὺς οὐκ ἔσϑ᾽ οὐδὲ ν6] μόνας δ᾽ οὔτ᾽ ἐπὶ βωμοὺς τᾶἄσδ᾽ ἔστ᾽ οὔτε 
970 τελεῖται, γ6] ἐτέλεσσεν 980 Χαλύβεσσι νικᾷς 

1028 δ᾽ ἃ μὴ γένοιτο (γ61] πράξαιμι) ν6} δ᾽ ἃ μὴ τύχοι μοι 
1088 προεῖναι, 106 ἐς ϑάλαμον ἐοβάς γν6] ϑάλαμον εἰσφρήσας ΒΙαγ 68 

1069 ἐν ἀλόχου δεμνίοις Ἐ'. αι. Βομτηϊαῦ 1001 ϑολοῦμαι καρδίαν 
1010 μολεῖν] καλεῖν 1011 ὑπέρστεν᾽ 1091 τῶνδε βαλείων δόμων 

γ6] τήνδε μοι κόρην (γ6] νύμφην) δόμων γ6] τήνδε γ᾽ εὐνέτιν δόμων 
1112 ᾿ς δόμους 1118 προτείνω γ᾽ ὡς κάρα Γοργοῦς τεμῶν (γ6] 

ὁρῶνλγ͵ 1122 δ᾽7τ 112 ἢ καρδίαν μάταιος ἐκπλήσσει, (γ6] ἐμπλήσσει) 
χαρά (ν6] χαρᾷ ν0] φρενῶν γ6] ϑεῶν) 1127 ὅρα σὺ (ν6}] ὅρα γε) μὴν 
μὴ φάσμα ΒΙαγάθδΒ, ὕρα γε μὴν μὴ φάσμα ὟΝ. Ηδϑδα]δτη 1128 ἐποιήσω] 
ἐμισϑώσω 1181 προσείπω τ᾽ οὖσαν 1188 φίλτατον 1146 καϑα- 
γνίσηται 1168 νοστίμῳ δ᾽ ἔλϑοις ποδί! 1151 βελτίω ᾿ς βίον ΒΙαγάθ8 

ΛΑῚ 8 (Ἠθουθδμ) 

1217---1225. ἀοιδοῦ 4. 91 56 



ἃ 14 (Π]δοίγδμ) 03 

ΛΑ Ὶ 4 (ΕἸθοίγαμ) 
Ἀ 

᾿ς 1 παλαιὸς (ν6] παλαιᾶς) ἀρδμός 21 πρῶτοι] πρόμοι Ἠογνοιάρθη 
406 οὐκ ἐπάξιος γν6] οὐδὲν ἄξιος δ δείξαιμεν 82 πρῶτον] 

λεῖστον 88 φίλων ξένων τ᾽ 90 ἐχβάλοιμί ποι 
108 εὖ χκεκαρμένῳ 109 ἱστώμεσϑα 112 ὥρα] ὦ τᾶν ΒΙαγᾶθ85 

᾿ς 118 οὖ 128 ἔμβαϑ'᾽ ἔμβα Ἠογνογάθη 122 ἄδου ΒΙαγά65 129 ἰὼ 
Ἰώ μοι ΕἸΧ 140 ἐμοῦ γ᾽ ΒΙεαγάθ8 108 ἀγκαλεῖ ἀπίο Ἠδυθαπρίαμ 
Ῥτοροβαϊῦ θυ θη Ἰδὲ ὑγρανάμενον χρόα ΒΙαγ 65 101 βουλᾶς] 
(ἀβουλίας ἘλδἀΘΥμΔΟΠΘΥ) 108 οὐδέ γε στεφάνοις ΒΙαγ 65 1601--197 
ΘΠουίοῶ ΘΟΥΡηδ 60 ὑγα1ὺ πὰ. Αὐπο]αΐ 181 δάκρυσι τέτηκα (ν6] δέδευ- 
μαι) ν6] δάκρυα χέω δὲ οὖ δακρύων τε ΒΙαγθ5 180 οὐ πρέποντ᾽ 
ΒαΙΡῸ5 1871 βασιλείῳ ΒΙαγὰθ5 

211 λέχτροις] μελάϑροις Ἡθυνοτάθη 282 δίδωμι] γένοιτο ΒΙαγ 65 
β 286 δὲ δὴ] γε μὴν Ηογνογάθῃ 240 ἐν τοῦ 2ῦ9 ἡγεῖτ᾽, ὦ ξένε 
] ΒΙαγάθϑ8 202 ἔλεξας εὖ (μοη ἔλεξας, εὖ) Βδἀθιιαομου 2608 ὡς δὴ 
| σὺ Ο. ΒΌΒΟΠΘ 21 οὐ γάρ ἐστ᾽ ἀκμή" ΒΙαγα 65 211 πατήρ] πάλαι 
᾿ Ὁ. Βαβομ6 289 ὡς] ὧν ΒΙαγαβϑ8 

885 ὅ τε κάτω τεκών Οὐ. ΒαΒΟΠΘ 8δ1τ᾽ὅ ἀλλ᾽ ἐστὶν νόσος 8106 δι- 

Ἰ άσκει δ᾽ (γ6] τ) ἄνδρα χἠ χρεία κακόν (Υγ61] ἄνδρας ἡ χρεία κακούς) 
Ἴγ6]1 διδάσκει γάρ τιν᾽ ἡ χρεία σοφόν (γ61 χακχόν) νϑὶ διδάσκουσ᾽ (ν6] 
᾿ διδάσκει γ᾽) ἄνδρα τῇ χρείᾳ σοφόν 889 ϑενεῖν 

428 προσφορώτατα 482 ἔσβατε 485 ἔπαιξε 489 ᾿“χιλλέα 
᾿ ψ6] ᾿ἀχιλέα: 4456 ἀνὰ δὲ Πήλιον ΒΙαγά65 4460 5αᾳ. νἱτραϊαμι φροϑὺ 
νάπας ἀδ]οῦ οὗ χομάτας ῬΥῸ κόρας μάτευσ᾽ 5οΥ101ὺ ΠΥ ΟΠΘΥ 

4475. νυμφαίας σχοπιωροὺς ματεῦσ᾽ ᾿.. Ἐ1115. 47 (φοροῦσα ἨδαθΥΙηδΔ ΟΠ 61) 
410 ἔπαλλον] ἐπήδων 484 ϑανάτοισι! φϑιμένοισι Β]αγ 685 489 

ἔχει] βαρύ Ο. ΒΌΒοθΒ 491 ἔσϑ᾽ ἑλκτέον ΒΙαγάθββ 498 ὀσμῇ τ᾽ ἀραρός 
 Ηουνθτάθῃ 

811. 1:]:- δὲ 519 δ᾽ ἐπέστεψ᾽ 21 κουρίμου τ᾽ 528. ὁ μὲν 
(ἐν ὅ88 εἰ καὶ δὴ κασίγνητος σέϑεν ὅ46 ἢ ̓ κ τῆσδε (ν6] ἢ 

τῇσδ᾽ ἐκ)ὴ χϑονὸς λαβὼν σκότον ΒΙαγάθ85 | σκότους λαϑὼν Ἠθγνθτάθῃ 
ὅ80 ἔγωγ᾽ ἂν Ἡβδύηρϑ ὅ82 εὖ δ᾽ ἐχσπασαίμην ΒΙαγάθ685 ὕ88---ὅ9ὅ 
ΘΟΥΥΡΒδΘΟ οὖ ἀποῖθι5 ΠΟΙ] ΠΟΥ ΙΟΥΌτα Ἰδέ! θα] ΗΠ. Αὐποϊαῦ ὄϑδ ἔμολες 
ἔμολες ὦ (γ6] ὦ) χρόνιος, ἁμέρα δ ΘΥΙΠΘΟΠΘΥ ὅδ πάλαι δὴ φυγᾷ 

ὅ90 5α. ἁμέτερά τις ἄγει μέλαϑρ᾽ 692 54. ἄνεχε (γ61 ἄναγε) γόον 
ὅ94 σὺν ἀγαϑᾷ τύχᾳ δ9ῦ πόλεως ὅ98 χαίριος δ᾽ ἐλήλυϑας 

609 οὐδ΄ ἔτι λέλοιπας 610 πάντα δή ᾽στι καὶ τύχη 611. καὶ 
πόλιν] ἀνὰ πάλιν 616 οὐδ᾽ ἂν εἷς λάϑοι 022 προσηκάμην] προσ- 
ἰεμαι γ6] συνήκαμεν ΒΙαγαθ5 641 ἐν ποσὶν ΝΥ. ἨΘδαΪδτη 649 μὲν] 
μοι ΒΙαγαθ5 07 πόϑεν. "σοῦ! πόϑον. «σὸν (1661, πόϑον δ᾽ ἐκείνῃ σὸν 
ΒΙαγαΘ5 661 αὐτὰς τάσδ᾽ ἴτω ἨδαοΥΙΏΔΟΠΟΥ εἰσίτω] ἑρπέτω ΒΙαγα 68 

6062 τρέπειν νῷν Ἠρυνθγάθῃ 666 ἔπειτά γ᾽ ἀπιὼν Ο. ΒύβοΠθ 
6172 οἴκτειρ᾽, ἴϑ᾽, ἡμᾶς ΒΙαγά 685 618 αὖ γογϑατη ΟΥ̓ΘΘΌ15 ροϑῦ αἀαθιη 
ΒΙΠΡῚΪΙ νουβαβ Ε]θούγαθ οὖ Οὐθϑὺϊβ δχοϊἀθυϊηῦ οοἸ]οοδῦ Ροϑὺ γϑύϑατη 070 
Ἐ]θοίσαθ ὑσιθαύστη ΕἸΧχ 089 βᾶσ᾽ εὐτρεπὲς] πάντ᾽ εὐτρεπῆ ΒΙαγαθ5 

098 δίκην) ἀλκὴν Ἐδαθυτ ΠΥ 
111 φάσματ᾽ ἄδειμα ΥΥ. Ἠθδα]αα 119 ἀρνὸς ὡς ἐπικλόπου Ἠοτ- 

ψοτάθη Τῦθ μέλος] γένος Τῦϑ κάρῳ πλόκους] πλόκους (ν6] κλάδους) χερί 

119 ἰδὼν δ᾽ 180 ἔστε δ᾽ 189 προῆγεν | χρεών] παρῆν ΒΙαγ 65 



θ4 ᾿ ᾿Αἀάρηᾶα οὖ Οογγίροπᾶα ϊ 

818 κἄσφαξε νομίμως Οὐ. ΒαΒοη6 822 λαβὼν μόσχον ποδὸς Β]αγᾶθ8 
881 ὦ ξέν᾽] ἡ δ᾽ ὅς Ηογνοτάθη 840 στὰς] βὰς 843 ἤσπαιρε 

κἀσφάδαξε .,804 ὑπάειδε 808 ἐλεύϑεραι ΒΙαΥ 65 882 ἀνάδημα 
δέξαι βοστρύχων κόμης τε σῆς θυγρΘ8 88ὕ αἴσχιστον ὃς (. ΒαΒ6Π6 
886 τ᾽] δ᾽ ΒΙ]αγα65 898--.Ἴοῦ ἥκω κτανὼν Αἴγισϑον" ὡς δέ τοι σαφῆ 
προσϑῶμεν, αὐτὸν τὸν ϑανόντα σοι φέρω (οοὔογ15 4616 {185) Πουοσάθη 

907 πρῶτον ἐξείπω ν6]ὶ πρῶτά σοι λέξω νο] πρῶτα σοὐξείπω ΒΙαγὰθ68 
918 ἐκεῖν᾽] νεχρῷ Οὐ. ΒΆΒΟΙΘ 910 54ᾳ. ἀο]οὺ Ἐς, απ. ϑοβιηϊαΐ 

921---929 ἀο]οὺ ΤΠ. Ηδίδ6 928 ἐπηύρεσϑον 932 γε] τῶν νεΕ] πρὸ 
980ῦ ἐν πόλει] εὔχεται γ6] ὄνομ᾽ ἔχει ΒΙαγα 68 941 δόμους] πέπλους 

Ο. ΒαβοΠο οὕ ἔρρ᾽, ὦ υ. ὦ ὡς ἐφηυρέϑης 901 μὴ ᾽πίδῃ ΒΙαγᾷᾶθβ8 
907 δρῶμεν; ἐῶμεν ἢ φονεύσομεν; Ἠδγνγοτᾶθη 972 σχαιός, ἦ τινες 

σοφοί; 870 χαὶ μὴ ᾽παμύνων ΒΙαγάθ5 911 δώσω] ἴοτῦ. τίσω 
990 καὶ τοῖν διπλοῖν ΒΙαγαθ5 991 καιρὸς (καλεῖν, ὦ ΥΥ͂. Ἠφδά]δι 
998 δ᾽] τ᾽ 

1006 μακαρία, τῆς 1027 τ᾽] δ᾽ ΒΙαγαθβ 1081 ἠγριώμην ἴῃ 
ΔΡΟΡΎ. ῬΑΥΊΒΙΏΟ 1081 ϑέλει] φιλεῖ 1040 ἐτράφϑην 1041 ἐκείνου 

1084 λόγων] φίλων ΒΙαγ 685 1068 ἀρά με (ν6] γε) κλύουσα 6116 Γ 
1004 ἄμφω] ἀνόμω Ο. ΒαΒοἢ6 1099 σώφροσιν βροτοῖς ἔχειν (νεὶ] 

κακῶν) 
1100 τύχη τὸ πᾶν ἐστ᾽ ἐς γάμους ν6] τύχη γυναιξὶν (γ61] γυναικῶν) 

οἱ γάμοι Υ6] τύχη γυναικῶν τὰἀς γάμους 1100 χαίρω τι] κεχάρημαι 
γ61 γέγηϑα ΒΙαγα ΘΒ 1109 οἱ ἐγὼ ὩΠΟΠΥΤΩΙΒ 1112 οὐ τέϑνηκε: 
1128 οἶδ᾽ ὅπως 1129 ᾿λόχευσα 1189 πενιχροὺς 1141 οἷα τοῖσι 
δαίμοσίν σε χρή γ6] οἷα δή σε δαίμοσιν χρεών 1141 δόμοις 1149} 
ἔπεσεν ἔπεσ᾽ ἐμὸς ἀρχέτας 1161 ἔτι ποτ᾽ ἔτι 1102 κακάν ΒΙ]αγαθ8 

1100-- 1170 ὁπογϊοῶ ΘοΙΎΡμΘ 60 οὖ ἀπο θα ΘΙ] ΟΠΟΥΊΟΥ τη, 1171---1282 
ἀπο ρτπ5. ΠΟΙ ΟΠουϊοσατη ὑγθαϊῦ Π. Αγ ποῦ 1189 ἐτίσω 

1206 5αᾳ. ἐξ ὧν (ν6] ἔξω) πέπλων ἐξέβαλ᾽ ν6] ἐκ τῶν πέπλων βαλοῦσ᾽ 
ἔδειξε 1228 καϑείς ΒΙαγαθ5 1220 ἔλεξας 6Χ ΔΡΟΡΎΥ. ῬδιΊβιηο ΕἿΣ 

1284 φαίνουσι] σαίνουσι ν601] ἑστᾶσι 1280 5α. πόλεως τῆσδ᾽ 1281 
σοῦ χάρα (8011. ρσθη.) ΒΙαγαθ8 1208 βεβαία (βέβαιός ΒΙ γα 68) τ᾽ ἐστὶν 
ἐναγέων κρίσις Ἠθγνοεχάθη 1290 φόνου] δρόμου Ο. ΒΌΒεΠαΒ 1298 τ᾽] δ᾽ 

1810 πάντ᾽ ἀπολείψω ΒΊδγΥ 65 1828 Βα. ξεύγνυοσ᾽. . φόνιος κατάρα 
1846 ϑειροδράκοντες ΗοΥοΥΘῃ 1848 ἁλίους νο6] ἁλίας ΒΙαγά 685 
1861 οἷσιν δ᾽ ὁσία Ἡδυποτάθη, οἷσιν δὲ ϑέμις 1868 σώξομεν 

ἐχλύοντες μόχϑων ΒΙαγάθ5 

ΑΑῚ1 ὅ (Ἰοπρϑιι) 

2 παλαιὸν ἄχϑος ὑποφέρων ν6] ἐξαίρων 10 τεκοῦσ᾽ ἐν οἴκοις 
βρέφος ἀπήνεγκεν λάϑρα ΒΙαγά68 82 οὐϊδιη οἷς ἔνι Ἐ, απ. Βομηηϊαῦ 

1 ὧν παῖς δὲ ν6] ροίϊι5 ὁ παῖς δὲ ΒΙαγᾶθαἠΠ δῶ ἀμφιβωμίους τρό- 
χους ΜΆΗΙΟ ὅθ διαξζῇ 82 τέϑριππα 84 πυρσὰ δι᾽ αἰϑέρος 
81 ἡμερινὴν ΒΙαγαθ5 

100 ϑήσω καϑαρὰς ὑγρόν τε πέδον 107 5ᾳ. ἀναϑήματα σέμν᾽ αἵ 
βλάπτουσιν... ϑήσω ΤιοΟΝ 138 πατρὸς Ἡοτγηδηπ, πάτρας Ἀδρροϊὰ 



84 1 ὅ (Τοπθπι) οὔ 

148 (ἀπεχεύαντο) 1600 ἰσχὺν] γένναν ΒΙΔΥ ἄθ5 108 οἰμώξει γ᾽ Τιῶοοπ 
114 ἐς δίνας 1τὺ (νάπει ᾿Ισϑιμίῳ) ΒΙαγ 68 118 {(τἀνϑάδε» 

ναοί Ὁ. Ἠθηδ6 184---218 οὁπουῖΐοα, ἀποὶθι5 ΠΘΙΙΟ ΠΟΥ Ομ, 219 566. 
ΟΟΥΎΡμδ6ο ἀαὺ [ὐ. Αὐπο] αὐ 

206 δηΐθ σχέψαι πούδπι ΠΘΙΔΙΟΠΟΥ οΟἸ᾽τη ροπθθαὺ ΚΙΤΟΒΠΟΗΙ͂ 218 
ὀβρίμου ΒΙαγάθ8 214 ϑὔϊδιη ἑκαβόλοιν χεροῖν ὁρᾷς Ε]ΤΆΒ]Ο.ΥΣ 290 γυάλων] 
ϑυμελῶν Ὁ. Βοθρουνῦ 221 λευκόποδ᾽ ἘΠτΉ5]6Υ | ποδί μ᾽ γ6] ποδὶ ϑείων 
γν6] ποδὶ τούτων ΒΙαγ 65 224 αὐδᾶν" τί ϑέλεις,; δα θητηδομου [τίνα 
δὴ ϑέλεις ἘΠΙΊΒ]ΘΥ 290 καὶ δὴ 288 ὅ τι] ὅσα 284 μεϑήσεις, 
δέσποϑ', ἡμᾶς ν6] μεϑείης, δέσποτ᾽, ἂν 289 πόλλ᾽ ἂν 24 ἄλλοι 
ΒΙαγάθ5 2ῦδ χρήματ᾽ ϑθερ 261 πατρικὴ δ᾽ ὙΘΘΕΛ ετ ὁ 
204 τοσοῦτον εὐτυχοῦμεν (ν6] τοσαῦτα δὴ εὐτυχοῦμεν) 280 μητρὸς 
νεογνὸν βρέφος ἐν ἀγκάλαισιν ἦ 281 χάσμα] χῶμα δῦ τιμᾷ σφ᾽ 
᾿Απόλλων ΒΙΔΥ 68 281 τί δ᾽ αὖ θΟΌΤΘΘ 288 οὐδέν] οὐ δὴ ὥὅθαρθυι 

808 ὥς σε 826 ἀδίκημα] αἴκισμα γν6] ὕβρισμα 828 ἤξας] 
ἦλϑες 8531 τίς; δεῖξον. εἴ σφέ μοι λέγοις, χαίροιμεν ἄν 814 εἰς 
γὰρ τὸ πλεῖστον ἁμαϑίας (γ6] μεγίστην ἀμαϑίαν) ΒΙαγάο5Β δὃ1ῦ ἑκόντες 
ἴδπὶ ὙΙοϊουα5 | ἐκπονήσομεν] ὧδε πείσομεν 818 σπεύδωμεν]) χτησώ- 
μεϑ᾽ 819 ἄχρηστα κεχτήμεσϑα τἀγάϑ' ν6] οὐκ ἐσϑλὰ κχεχτήμεσϑα 
κἀγάϑ᾽ 882 54. διαφέρουσι" πάντα δ᾽ εὐτυχῆ μόλις ποτ᾽ ἐξεύροις ἂν 
ἀνθρώπων (ἀνθρώπου) βίον ΒΙαγαθ65 890 οὐΐδια ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐατέον 
τάδ᾽ ΝΥ. Ἠδεαΐδιη, ἀλλ᾽ οὖν ἐᾶσαι χρὴ τάδ᾽ 

404 οὐδέν" ἀφίκου 406 συγκραϑήσεται] γεννηϑήσεταιν 488 παῖδας 
δ᾽ ΒΙαγάθβ 44 δώσετ᾽ ] [ογῦ. τίσετ᾽ 4δ25η. τὰς ὠδίνων λοχίας ἀνειλείϑυιον 

4θ4 χραίνει] φαίνει ΒΙαγ 65 484 αἰχμάν αὖθ τη6 ργοροϑβαϊ ΥΥ 1] διηονῦΖ 

ὅ00 ὅταν αὐλοῖσιν ὅ01 οὔτ᾽ ἐν ὁδοῖς ΒΙαγάθ5 ὅ14 ὑπερβάλλει 
πόδα ἨΠογνποτάθη δ1 ἐξόδω τινὸς δὴ κτὲ. ν6] ἐξόδῳ τινὸς τῶνδ᾽ ἐξα- 
χούομεν πυλῶν 618 εὖ φρόνει μοι γ6] εὖ φρονεῖ τε γ6] εὐφρανεῖ τξ 
ΒΙαν 4685 21 οὐ φυγεῖν σ᾽ ἐφίεμαι, 28 τἀμά γ᾽ εὑρὼν φίλτατα 
20 φρενοῦν] φρονῶν γ6] μὲν οὖν ὅ28 ταῦτ᾽ οὐ καὶ (ν6] ἐστὶν) γέλως 

529 ὅδε τρέχων ὁ μῦϑος ἄν σοι ΒΙαγ 65 ὅδ ἤϑισέν σ᾽ ἢ ϑθδροι 
δῦϑ κατ᾽ οἶνον γ6] πάροινον ὅδ4 τουτάκις νυν ἐσπάρημεν; Υγ6] 

τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽, ὕπου ᾿᾽σπάρημεν ΒΙαγαθ5 ὅδ᾽] γοῦν] γὰρ ἉΠΟΏΣΤΩΤΙΒ 
δῦ8 γ᾽ ἄλλο] μᾶλλον Ο. ΒαΒοΒ6 ὅθ8 καὶ] δὴ ΒΙαγαΘ5 ὅ00 ὑμῖν 
οὔϊδτη ὥθαρου Ῥτοροϑαιϊῦ ὅ09 ἐς] ὡς ὅτ ὃ δ᾽ εἶπας Β]αγαδθ8 
ὅ18 μὲν ἀναμένει, σκήπτρου γέρας Οὐ. ΒαΒοΠ6 94 (ἐγὼ τὸ» μηδὲν 
ΒΕ, αα. Βομιηϊαύ ᾿ ὁ μηδὲν (οὕτη γα Κθμδ.710) κάκ μηδένων (ουτα ΒΌΡΡΈΒ10) 
γ6] ὅ τ᾽ οὐδὲν ὧν κἀξ οὐδένων νΕ] ἀστοῖς τὸ μηδὲν κἄγονος (υ6] κἀπά- 
τωρ) γ6] ἀστοῖς ὁ μηδενὸς γεγώς ὅ98 λεγόμενοί τ᾽ εἶναι ΒΙαγάθβ 
δυνάμενοί τε καὶ σοφοὶ Τιϑιοοπ 

602 τῶν δ᾽ ἐν λόγῳ τε δυναμένων τ᾽ ἐν τῇ πόλϑι 6004 φήφοισιψ]) 

φόγοισιν θ0ὅ οἱ ᾽ν (οὗν) ταῖς πόλεσιν ἔχοντες ἀξιώματα (ν6] ἀξίωμά 
φο σν 009 ἀπολαχοῦσα] ᾿ἀπολειφϑεῖσα 616 δὴ] δ 624 παραβλέπων 
βίου (6] ἀεί) 0217 ὃς... ἤδεταν φίλους ἔχων ΒΙαγ 68 6088 ϑεῶν 
δ᾽ ἐν εὐχαῖς οὐ γόοισιν ἦν᾽ βροτῶν ΘΘΕΡῸΣ ἣν ὁμιλίᾳ βροτῶν ΜΑΘΆΪΥ 

012 γένοιτο ΒΙαγᾷοο 61760-- 6024 αὐαΐπαθθ ΘΠΟΥΘαὔΒ 1π ῬὈΥΤη0 ΟΥ̓ΪΠΘ 
ΟΟ]]οοαὐ5 ἐσιριυαῦ ΗΠ. ΑὐποΙαῦ 016 πενϑήρεις θύθ Π᾽ηἀογῆστη ῥγο- 
Ῥοβαϊῦ ΗΠθυτη8ηῈ ὁ79 ἤδη] ἴδῃ Ὑἱ᾽οίοτίαβ 090 παραδίδωσι] παρα- 
δείκνυσι ν6] ἀποδείκνυσι 092 ἔχει δόλον κλοπάν τ᾿ ὃ παῖς 0698 συμ- 
φοραῖς] ἄπαις 

Ἐπτίρίᾶθβ, ΒΒ οβιβ. ῦ 



66 Αἄδομᾶα, οὐ Οοττίροπᾶα, 

700 ἄτιμος φίλων Π08 καλλίφλογε 8ὔ ἀξίων] εὐγενῶν ΒΙαγᾶθδ5 
181 ἐκγόνους} οὐϊατη γηγενεῖς ΤΕ. ὅα. βομχηϊας 1589 αἰπεινὰ μὲν 

Βδαάμδϑιῃ 141 εὖ φύλασσ᾽ 142 τὸ δέ γε τοῦ νοῦ ταχύ Β]Ιαγάᾶθ5 
Π4ὕ μὴ παρεχπέσῃς ὥραρῊΥ, 7140 τοῦ δέοντος δ᾽ οὐ ΒΙαγᾶθαιλ 1748 δού- 
λευμα, πύστιν τίνα τύχης Μαείϊϊ1δο | λαχὼν Τῦ1 οὐ παρ᾽ ἀχαρίστοις 
δεσπόταις ϑήσει χάριν ΒΙαγαθ5 τῦ2---102 οπογίοα αὐἰπαπθ ΠΟΘΙ Β 
ὑὐ]ρυϊῦ ΤΠ. Αὐηοϊ]αΐύ, τὔοιῃ 714---807 τῦ2 ἰὼ τλᾶμον τῦβ τί δρᾶν 
χρεών; 110 τίνα μοι;:] τίν᾽ ἔχεις; 711 δ᾽ τ᾽ 116 ἕτερον ἕἔλακες 

182 5.. πῶς φής; ἄφατον αὖ λόγον ἐμοὶ ϑροεῖς; 190 ἀμπταίμαν 
191 ᾿Ελλανίδος ΒΙαγ 65 ) 

801 τοῦτο κρυπτὸν ἐμμένει, ἘΠ. απ. ομτηϊα 808 σὺν σοὶ γὰρ 
γνοσῶ ἘΠΤΩΒΙΘΥ 822 λάϑῃ ΒΙαγ 68 828 (λαϑὼν δὲ καὶ χρόνῳ γ᾽ 
ὕμαιμον παῖδ᾽ ἑλὼν ἘΠ. ἨΟ]ΖηοΥ), λαϑὼν δὲ κοὐ τὸν φϑόνον ἀμύνεσθαι 
σϑένων 889 ἁπλοῦν γὰρ ἦν ἂν 841 οἴκους] υἱὸν 841 ὑφήσει 
ΒΙαγ 68 868 ϑανεῖν ἢ ξῶν τὸ ΥαΚοΠοΙα 861 δ᾽] τ᾽ 882 ἐνο- 
πὰν] καναχὰν 889 κρόκεα] ῥόδεα ΒΙαγάδ85 898 ὦ μᾶτερ μᾶτερ 
Ἠδυίτηδῃ. 

828 οὔϊδμι λόγων κλύδων Εἰ. απ. ϑομχηαῦ 931 τί ἄλογον ΒΊαγ 65 
942 4616. ,,ἴουύ. ἃ ᾽πῃσϑόμην"“ 948 λέγεις σὺ φαῖμεν ἄν 998 ἐλχί- 

δναις ΒΙαγ 65 990 ᾿ϑάναν ἴᾶτὰ ὙΙΟύΟΥ 5 999 οἶδας 
1002 τί χρῆμ᾽ ; ἔμελλες .. προσφέρειν ἔπος 1006 παιδὸς εἵἴμασι 

1012 τί τῷδε χρῆσϑαι δεῖ; δύνασιν ἔχει τίνα; ΒΙαγ 685 1039 εἰς 
τὸν πρόξενον Υγ6] εἰς τὸ προξένων ΚΟΘΥΠΘΙ, εἰς τοῦ προξένου γ8] εἴς τῶν 
προξένων ΒΙαγ 65, τηϑ]τη ἔς του προξένων, οἷν. 581 1064 ᾧ τε φέρ- 
βεται ἐλπίς ΝΥ. Ἠθδα]διη 100ὅ δειράν 1099 ἐλ] ὧν 

1101 τύχαν] σπορὰν γ6] γονὰν 1111 ἁρχαὶ 1117 τοῦ μὴ 
δικαίου τῆς δίκης ἡσσωμένης 1186 βίον] τρόχον 1187 σταϑμηϑεὶς 
γν6] μετρήσας 1146 ὑφαντοὶ κερκίσιν ΒΙαγάθ5α. 1169 ἔογύ. ἠμπέσχεν 

1106 τ᾽] δ᾽ 1109 εὐόγκον 1171 πάντες, παρελθὼν 1172 δ᾽] τ᾽ 
1208 εὐθὺ δ᾽ 1228 ἐκ ψήφου μιᾶς 1224 φόνου ΒΙαγαθ5 

1299- -1249 αὐϊπαπιθ ομουθαῦ5 αἀἸβυσ θαι ΠΝ. Αγπο]αῦ, τὔθη οπουῖοῶ 1250 
--1200 1240 ἄταν] ἄρην ΒΙαγ 68 1249 ὥσπερ γε δοκοῦμεν Εἰ. αα. 
ΒΟΒτηϊαῦ 1208 ἀναπνέοντα γ6] ἀνξεξιέντα γ6] ἀνεκφυσῶντα ΒΙΔγΥ 65 

1210 ὃ δ᾽ εἰκὸς ὡς ἐμοὶ ἩρΥ ΘΙ θη 1281 δώσουσα] ἴοτί. τίσουσα 

1286 ἔπειτα καίνεις 1288 ἀλλ᾽ ἐλεγόμεσϑα πατρὸς οὗτινος λέγω 
ϑϑεαροι, ἀλλ᾽ ἐλεγόμεσϑα πατρὸς οὗ σὺ νῦν λέγεις (γ61] ὃν σὺ νῦν σέβεις) 
ν68] ἀλλ᾽ ἐλεγόμην ν6] ἀλλ᾽ ἐλεγόμην γε Λοξίου φῦναι (ν61 ᾽᾿κφῦναι) πα- 
τρὸς (ν61] πατρὸς ἐκφῦναι ϑεοῦ) ν6] ἀλλ᾽ ἐλεγόμην αὐτοῦ πατρὸς πεφυ- 
κέναι, 1289 ἦσϑα, νῦν δέ γ᾽, ὦ φίλ᾽, υἱὸς εἶ νο] ἦσϑα πρόσϑε, νῦν 
δέ γ᾽ οὐκέτ᾽ εἰ 1291 γῆς Παλλάδος ΒΙαγᾶθοθὌΤ 1298 οὐ λόγοις] εὐμε- 
νῶς Τ᾿. απ. Θομχηηιϊαΐ 

1807 τὴν σὴν ὕπου ᾽στὶ μητέρ᾽ ὧδε νουϑέτει, 1808 ζημίαν] τὴν 

᾿ 
᾿ 

δίκην 1816 χεῖρά τινα, τοὺς δ᾽ ἐνδίκους ΒΙαγαθ65 1881 μή, ταῦτα᾽ 
λείπων ἱερὰ ϑραρου | λείπειν ἱερὰ ᾿δἀθυ ΟΠ 6Υ 1889 ἀκέλευστος 
1801 ἡμῶν τ᾽ (γ6] ἡμῶν) ἔχεις 1870 τρυφῆσαι] τραφῆναι 188 προ- 
μηϑίᾳ 1889 τί ποτὲ μοὐχεκεύϑετε; 1890 οἶσϑά που 1899 τέ- 
ἄνον μου 

1402 τῆσδε 1403 δ᾽] τ᾽ ΒΙωγαθβ 1404 σφάζοντες] σπάσαντες 
Μαϊμῖαο 1407 σοῖς] τοῖς 1420 δ᾽ ἔχει τίν᾽ ; 1421 δράκοντε 
δύο σώξοντε πάγχρυσον δέρος 1428 ἐκτρέφειν 1480 ὃν... χλόη 



θυ ΡΣ 

δι 1 0 (Ηδ]θμδι) 01 

1488 σὰς] σου 1444 ϑανὼν] κανὼν 1441 {τίν᾽ αὐδὰν» βοάσω; 
1452 πρόσω] πάρος 1456 τίνος χερὶ 1404 ἑστιᾶται 1466 ὁ δὲ 

. νύχτ᾽ ἐπιδέρκεται 1401 λαμπάδα 1411 πόϑεν]) σέϑεν 1484 
 χρυπτὸν ἐκεῖ 
Ϊ 
᾿ 1601 ἔϑνῃσκες] ἔπασχες 1804 ἑλισσόμεσϑ᾽ ἐλαυνόμεσϑ'᾽ ΒΙαγ 65 

1616 ἡλίου] ἕογτῦ. οὐρανοῦ Ῥοβὺ 1628 ἰδοῦπδμ βἰαθαθθαῦ, βοι]τοϑῦ 
σφαλεῖσα παρϑένος Ἰοσθηβ, Ὑ]οΟύΟΥ 5 1624 ἃ γίγνεται ὥΘΘΑΡΘΥ 

᾿ 159 προστιϑῆς 1628 ΠΥ Ἔξϑς ὥς φασιν 1681 εἴτ᾽ ἔστ᾽ ἀληϑὴς 
1688 ταράσσεις 1652 εἰ] ἅ τε γ6] οὗ 1δδ8 μόλοι 1662 κομί- 

ξωσ᾽ ΒΙαγαθΒ 1568 [οτὺ. ἐῴχϑη 1688 κατοικήσουσι γ6] ἐνοικήσουσι 
1691 δ᾽ ὁ] χὠ 1691 κἀξέϑου 

1008 σὺ δ᾽. ἔχουσ᾽ ἴσϑ᾽, ὦ γύναι 1608 καὶ πρίν που τόδ᾽ οὐκ 
1014 μεταβαλοῦσ᾽ ἐμὸν κάσιν να] μεταβαλοῦσα Πυϑιχὸν (γ61] “οξίαν) 

γ6] μεταβαλοῦσα τὰς φρένας 1017 ἡμῶν] ἡμῖν ν6} ἥδ᾽ ἔσϑ᾽ 1622 οἱ 
κακοὶ γάρ, ὥσπερ εἶκός (γ61] ὡς πέφυκεν) ΒΙαγ 65 

ἌἈα4 196 (Η 6] θμδιη) 

9 ἄρσεν᾽ οὕνεκ᾽ εὖ ϑεοὺς σέβων νο}] ἄρσεν᾽ ὅστις εὖ σέβων ϑεοὺς. 
ΒΙαν 68 609 ἄξι᾽ ὡς προσεικάσαι ΘΙΟΙΥΤΗΤΒ 18 ὅστις] ἢ τίς 

86 ἀτὰρ τίς εἶ; πόϑεν τίνος τ᾽ αὐδᾶν σε χρή; (γ6] πόϑεν; τάχ᾽ ἐξαυδᾶν 
σε χρή) ΒΙαγάδ68 98 πρᾶγμ᾽ ἀσυμφόρως ἔχει ἈδΔΡΡοΙα 

111 πόσου χρόνου ΒΙαγα 68 126 κακὸν] κακοῦν ΒδΡΡοΪὰ | εἶπας 
ὡς ἐγὼ κλύω ΒΙαγάθ8 120 ὡς πτηνὸς ἀφανὴς ΒδΡρο!]ὰ 148 οὗ 
μοὐϑέσπισεν (1. 6. μοι ἐϑ.) ΒΙαγαθ5. 160 οἰΐϊδτη τῆς πάλαι Εἰ. απ. Βομτητϊαῦ 

104 (κυσὶν ϑωύσσων ΒΙΔΥαΘ65) 104 ὥμοι ἐμῶν ἀχέων ἘδΡΡοΙα 
110 μόλοιτ᾽ ἔλθοιτ᾽ Ο. ΒΆΒΟΠΘ 114 τε] δὲ 111 ὑπὸ] ἀνὰ 
189 μύχατα] μέλαϑρα ΒΙαγαθ5 19654ᾳ. κατασχαφὰ πυρὶ μέλησε 
ΒΡροὶα 

201 ἔλαχεν 20ὅ τε] δὲ 214 ἔλαχέ σ᾽ ἔλαχεν 218 τίνα δὲ 
σὺ πόνον 220 τὲ] δὲ 228 ὀλβιῖ 2388 ἁ] ἦν ΒΙαγά685 ] πολύστονος 
ΕΒ, αα. ϑομτῖαθ 249 Πριαμίδαις καὶ ᾿Ελλάδι ΒΙαγα 65 2600 τέρας 
δ᾽ ἄρ᾽ ϑομποιάθσιθ. 262 ὡς γραφὴ ᾽ξ ἀρχῆς πάλιν ΒΙαγάθ5. 208 Βα. 
ἐπιλάϑοιντο.. σώξοιεν ΘΘΘΘΌΥ 288 πολιός ἐστι παρϑένος γ6] παρϑε- 

νεύεται μόνη ΒΙαγάθ5 ΟΒ7 τοῦτ᾽ τόδ᾽ ἘΠΤΆΒΙΘΥ 291 ἃ φανέρ᾽ ἦν 
ἡμῖν μόνοις (γ6] φανέρ᾽ ἂν νῶν ἦν μόνοι») 291 καὶ τὸ πᾶν... πικρὸν 
γ6] χαὶ τὰ πάντ᾽ (ν6] πάντα τἄλλ᾽. πικρά) 

809 γένοιτο] λέγοιτο 8510 τῶνδ᾽ ἀληϑείας δία ν6}] τῶνδ᾽ ἀλη- 
ϑείας πλέα (ν6 1] τῶνδ᾽ ἀληϑῆ καὶ σαφῆ) ΒΙαγ 688 580- -838ὅ 5]Πρ01}}15 
ΘΒοΓΘδῖ5. ὈΥΙτΩΪ ΟΥ̓ Ἰπ15 ΘΧΟΪ50 ΟΟΥΥΡΒᾶΘΟ, ΠΙ51 ροϑὺ 914 ΘΟΙΎΡΠΔΘΙ 818 
Θχοιαοσιῦ, ὑσιθαιῦ ΒΕ. Αὐποϊ]αῦ 808 περὶ δέραν 809 βούσταϑμα 
ΒΙαγἀθ65 862 ροβϑὺ τάλαινα αἀά!ῦ φεῦ φεῦ ΥΥ. Ἠδδάϊα 860 τ᾽] δ᾽ 

361 ματέρες δὲ ΒΙαγάθ5 [ ὄλεσαν 810 5ᾳ. δ᾽ ζἄνανδρον» ᾿Ελλὰς 
ἐκελάδησ᾽ ἀνωτότυξεν ὟΝ. Ἠδδα] δὴ 5:95. δ᾽} 4» Βαγἀθ8 818 5αα. 

ἃ μορφᾷ ϑηρῶν λαχνογυίων ὄμμα τὸ λάβρον σχῆμά τε καινῶς (ν61] δὲει- 
νῶς) ἐξαλλάξασ᾽ ἄχϑεα λείπεις (ὐ. ΒαΒοΠ6 819 λάβρον ὄμμα λεαίνης 

ὙΠ] διπλοῦ 869 εὐθὺς ἐχλιπεῖν βίον ΒΙαγ 65 898 τούς τ᾽ ΤἰαρΡο!]ὰ τ 



Ἶ 
ρ8 Αἀάοπᾶα οὐ Οογηροπᾶδ Ἴ 

402 ἔπερϑον 410 πολλοὺς ἐς ἀριϑμοὺξ 411 ἐλείφϑη ᾽κ ΒΙΑγ 68 
414 ἢ τίς ἡγεῖται λεώ Οὐ. ΒαΒοΠ6, ἥτις ἐστὶ (ν6] οἵ πέπλευκα νοὶ] τῆσδ᾽ 

ἔγωγε) καὶ λεώ ΒΙαγάθ5 410 54. ἱστορῆσαί τινα, δέμας δυσχλαινίας 
κρύπτων ὑπ᾽ αἰδοῦς γῆς μυχοῖς Ἐ΄. αὰ. βομιμαύ 411 χρύπτων 9 
Πδρροϊα 418 κακῶς ἄπειρος, εἰς δυσπραξίαν π. κάκιον τῶν πάλαι 
δυσδαιμόνων 421 χρῶτ᾽ ἐσϑής" ἐπεὶ τάδ᾽ εἰχώσαι ΒΙαγάθ8 ἄντα δ᾽ 
εἰκάσαϊ, ἈΔΡΡΟΪ Δ 422 Τοτῦ. ἠμπεσχόμην 488 οἱ .. ἔχοντες φῬγοροδβαυῖ 
1θτη Οομροῦ 484 ὠφελεῖν, λάβοιμεν (γ6 1] ὠφελεῖν ἔχοι τις) ἄν 440 
οἵσπερ οὐκ 441 ταῦτα πάντα δὴ ΒΙαγά65 | κἄλλως ὟὟ. ἘΙΌΌΘΟΚ δηΐο 
Ἠουνογάθμυηθ 441584ᾳ. ὦ γραῖ᾽, ἄτλητα ταῦτ᾽ ἔπη. καλῶς λέγειν ἔξεστι; 
πείσομαι γάρ᾽ ἀλλ᾽ ἄνε ᾿ς λόγον Βαρροϊ]ά 448 πικροὺς νομίζω μ᾽ 
ΒΙαγᾶθα 4ἊΔ46δθτί... τέγγεις; πρὸς... εἶ (τύχην); Βαάμβαεη 467 οὗτος 
δὲ πότερον ἔνδον ἔστ᾽ ἢ ̓ ξώπιος; 6Χ ΑΥΙΒίορΗ. ΤΏΘΒτη. 881 ΒΙαγᾶθβ 
41ι| ἐν δόμοις] ἔνδοϑεν Ο. ΒύΒοΟΠΘ 419 καιρόν γ᾽ ἐς οὐδέν᾽ 480 
γενήσεται) δοϑϑήσεται ΒΙδγ 65 491 ὄχϑαις ἴάτῃ 1η ΑἸαΐπ8, 

δ04 ἄγνωτος ὅ09 τῇ τῦν παρούσῃ ξυμφορᾷ ᾿ξαιτήσομαι 515 
σοφῶν δ᾽ ἄπο ὅ26 εἰναλίᾳ ὅ86 τοῦ ᾽περωτῆσαι (ν6] ᾿ξερωτῆσαι) 
ΒΙαγ 685 ὅ48 Βάχχη ἔνϑεος Πδρροϊ!ὰ ὅδ0 ἐπειδὴ (ν6] ἐπεί τοι γϑὶ 
ἐπεὶ δὴ) τοῦδέ γ᾽ ἄἅἄπτομαι ΒΙαγαθδ5 ὅτ: ἀποστέρει. ἈΔΡΡοΙά δ 18 
σχέψαι᾽ τόδ᾽ οὐδείς ἐστί σου σοφώτερος ὕδι1᾽ ἦσϑ᾽ ἐνταῦϑά τ᾽ ἐν 
ὅ90 εἰσάξει, 

618 σώσασα πατέρ᾽] δράσασα (γ6] πλήσασα) πότμον 621 πόνων 
ΒΙαγάθοβ ὄδδ5α. τὸ μὲν χρέος παλαιόν δρροῖὰἹ ὧ6ὧὅδ82 δ᾽ τ᾽ ΒΙαγά685 

087 τᾶς Ε]ΊΒ]ΙΥ 662 ἐγὼ δὲ σ’᾽ὀ 008 ἀκουστὰ] ἀνεατὰ Οθθΐ75α. 
πετομένα κώπᾳ, πετομένα δ᾽ ἔρωτας ΒΙαγαθβ 069 τίς ἤ σε ἈΔρρο!]ά 

0160 ὦ μοι μοι δειφῶν λουτρῶν 6019 τί διὰ κρίσιν σοι τήνδ᾽ .. 
κακόν; 68054. Κύπριν ὡς ἀφέλοιτο... Πάριν, ᾧ 686 ἀγχόνης 
βρόχον 0871 δι᾽ ἔμ᾽ ἐπεσπάσατο 

100 πρόσδος ἡδονῆς μέρος γ6] πρόσδος ἔτι τῆς ἡδονῆς ΒΙαγαθ5 
109 ἡ δ᾽ ὡς ἀληϑῶς ϑθαραι, ἡ δ᾽ ἄρ᾽ (γ61] τί δ΄; ἄρ᾽ γν61 ἀρ᾽ οὖν) 
ἀληϑῶς 112 εὖ δὲ πάντ᾽ ἀεὶ στρέφει ΒΙαγά65, πράγματ᾽ ὡς ἀναστρέ- 
φϑι 6] ὃς τὰ πάντ᾽ ἀναστρέφει, ΟἸἸτὴ ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΙΙ 124 ἵπποις] ὄχοις 

141 χὴν... «-δυνώμεϑ'᾽ 144 τοι] μὴν 141 φϑεγμάτων. μῶρον 
δέτοι 148 ὄρνιϑ᾽ ἂν ΒΙαγάθαΓς 172 ἐβούλετο Ἠογνοτᾶθθ 78 ϑεοῖς 
ἐχρῆν 0 ἐπλούτησ᾽] ἐνίκησ᾽ 1600 ἔχοι ᾽ν δόμοις ΒΙαγά65 
1604 φίλοισιν ἀΐειν δρΡΡοΙ ἃ Τἠὧἀὼ πολὺ πλείον᾽ εἶπας ΒΙαγάθΒ ΤΤτῦ ἐν 
ναυσὶν ὧν πρὸς Πδρρο!α 188 ἀέλπτως ᾿8ῦ εἰς ἔμ᾽, ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ 

816 τολμητὸς] ᾿μπολητὸὲῤῤ 818 οὐ γνώσεταί μ᾽ ΒΙαγάθ5 827 οὔϊδτη 
παρόντ᾽ ἐν αἴᾳ Ἐ'. απ. δομτηϊαῦ 886 μηδ᾽ ἔτ᾽ ἀλλάξειν ν6}] πρὶν καταλ- 
λάξαιν ΒΙαγ 65 881 ξίφει σοι ἈΔΡΡΟΙα 868 [οτῦ. καταμπέχουσιν 
8600 ϑείου τε σεμνοῦ κοῖλον αἰϑέρος μυχόν 861 ᾧ πνεῦμα ϑολερὸν .. 
φευξούμεϑα ΒΙαγάθ5 811 νόμον δὲ σεμνὸν (απΐθ ΠΙπρ ]βίϑα!αχη) νοὶ 
νόμων δὲ ϑεσμὸν ΘοΒηΘΙα ΘΙ 8817 ἐν ἡμῖν 888 54. διολέσαι .. 
σῶσαι 890 προστάξας ἔχει 8091 τήνδε προσσχών τις τύχῃ 

908 τὰ χτήματα 904 ἐξ (ν6] ἀφ᾽) ἁρπαγῆς 900 ἄδικος ὕστις 
ἡ νο}] ἄδικος ἰὼν ἀεί νο] ἄδικος αἰὲν ὦν 922 τὰ ϑεῖα μέν σε 
92ῦ δοῦσα) ϑεῖσα ΒΙαγ 65 929 Σπάρτης πάτρας ἈΔΡ0ΡΟΙΪΔὰ 9981 οὐκ 
ἄρ᾽ ἦ] (οὐ φανῶ) ΒΙαγ 685 982 πάλιν μ᾽ ἀνάξουσ᾽ (ν6] ἀνέξουσ᾽) ὥς 
γε σώφρον᾽ αὖϑις αὖ Ε΄. αα. Θομηηϊαύ 98ὅ ὄντων) νῦν τῶν ΒΙαγα68 

986 κεὶ μὴ παρὼν ὅδ᾽ ὥοαροΥ 948 οὔτ᾽ ἐνδακρῦσαι Πδρροϊὰ ἡ 

πᾶ τὔὐ υᾶϑἕἝθ2ιτιτττττιτὖττ--------ρἉΔΔΗΝΝΝΝΝ ΝΜ 



δα 1 6 (Ηδ]θμδιὺ 609 

1 δακρῦσαι) νοτίξειν ΒΙαγ 65 918 5α. ἀναγκάσειας εὐσεβοῦς... φανῆναι 
τἀμά τ᾽ ἀποδοῦναι λΡΡοΙΪὰ 976 τῷ λόγῳ Βρουππαταν 9817 ἄλγος] 
ἄχϑος (ν6] αἶσχος) Ε΄. ατπι. Βομτϊας 999 τ᾽] δ᾽ 

᾿ 1016 εἰς οὐράνιον αἰϑέρ᾽ 1018 ἄκ μου 1028 σιγήσομαι] 
᾿ ἐχστήσομαι 1088 τοὐνθϑένδε δ᾽ αὖ σ᾽ ἐμοὶ. 1084 κοινῇ συνευρεῖν 
ΒΙαγάθβ 1088 δράσειν χρηστὸν ἐς κοινόν σφε νῷν (. ΒΌΒΟΠΟ | χρηστὸν 
εὐγενές τὲ νῶν 1060 βούλει, Μενέλαε, μὴ ϑανὼν ἔργῳ, ϑανεῖν; 
ΠΟΙ κακὸς μὲν οὔρνις, εἰ δὲ κερδανῶ σ᾽ ἐγώ ΒΙαγά68 1068 γυναι- 
᾿χείοις ὟΥ. Ηθϑάϊ]δπι 1066 σου ᾽νεστί. τις 1001 ἡ καϑήσομαι] εἰς 
ἣν ϑήσομαι 1068 εἰ ᾽ν χέρσῳ 1069 καὶ] τοι ΒΙαγᾷορβ 1074 γτὸ 
Θἰδαϊίτηπ 16 1. Εὶ. ΗΟΙΖηθυ [ καὶ πλοῦς οὔριος ΒΙαγάθ8 107 παύσουσι. 
Οοθοῦ 1080 ᾽κ ναυτικῶν ἐρειπίων γ6] ρούϊυ58 ναντίκ᾽ ὄντ᾽ ἐρείπια 

᾿ ΒΙαγ αθ8 1086 ἣν γὰρ καί τι δὴ μέλλῃ σε δρᾶν Ε΄. Οα. Βομηιαι 
1090 βλέπω ῥοπῆς ἔπι ΒΙαγᾶεΒ 1090 ῥίπτονϑ᾽] ὀρέγονθ᾽ Ε΄. Οα. Βομταϊας 

1100 σῶμα βαρβάροις ἨδιοΥάθῃ 1104 αἱματηφόρ᾽ ὀμμάτων 
ΒΔΡΡοϊὰ 110 5α. τἄλλ᾽ ἂν... ἔφυς ἂν 1101 ἐναύλοις κρύφϑ'᾽ ὑπὸ 

᾿ΒΙαΥ 6885 1128 ἀίδαν 6' [Ἅιδαν μέλανα ναίουσιν 1129 Καφαρίσιν 
ΒΙαγάθβ 1182 ἀλίμενα δ᾽ ἔκιχε Μάλεα, βαρβάρους τάλας Ξομποίάονία 
᾿στολᾶς] πρὸ γᾶς Ο. ΒαΒΟΠ6 1186 νεφέλας] ὀλοὰν ν6] Ἑλέναν 
1142 πάλιν ἀντιπνόοις 1162 λόγχαισι] μάχαισιν ΒΙαγ 65 1184 πό- 
τ ψρῦυς νατῶν) ϑνατῶν στάσεις ΘοΒΠΘΙάοΊη 1168 ἔλιπον] ἔλαχον 

,᾿ 1180 λύεϑ᾽] λείπεϑ᾽ 1196 ξυμφορᾷ 

1201 μόλοι δ᾽ ὅποι 1209 οἰχκτρότατ᾽ ἐν ὑγροῖσιν, 181 ρούϊα5 1208 
ἁγάνατον δὲ ποῖον 50Υ ΘΠ άπτη 5ιὐ 1211 ἁλιμένους .. πέτρας 1218 
Τροίαν 1220 ὡς πόσις γε κατϑανών ν6] ὥς ποϑ᾽ ἡνίκ᾽ ἐνθάδ᾽ ἦν 
ν6] ὡς ὅτ᾽ ἐνθάδ᾽ ἦν πόσις ν6] ὁ πόσις ὥσπερ ἐνθάδ᾽ ὦν 1221 γοῦν] 
γὰρ ΒΙαγ 65 1228 οὐΐϊδιη τόνδ᾽ ἔτι σχήσεις Β΄. αα. Βοῃχτηϊαὺ 1282 
χρόνιος ΒΙαγα65 1285 σπονδὰς καϑῶμεν ΜοΙΚ 1286 μεϑῆκα ἴάτα 

 ΒΙοιηββ]ὰ | δ᾽] 9᾽ ΒΙαγάᾶθβ 1241 ἐξορίξομεν πο {6Ίγ8πι, 564 Πὰν. 1115 
Ῥτοροβυμὺ 1264 πλούτου δέχοι᾽ ἂν Ἐ'. απ. Βομτηϊαῦ 1200 τῶνδέ γ᾽ 
ἀγέλαις 1264 τάδ᾽] μάλ᾽ ΒΙαγᾶθα 1268 ἀπαίρει ϑραρΥ 1269 ὥς γ᾽ 

1219 οἴκους κόσμον ἐξοίσω 1286 τρύχου σεαυτήν νΕ] τρύχου᾽ σὺ 
σώξει (γ6] σὺ μὲν ξῇς) ν6] τρῦχ᾽ ὧδε σαυτήν οὗ Μεοχνέλεως ἔχει ΒΙαγ 65 

1281 δύναιτ᾽ αὖ Ε΄. απ. βομτηϊαῦ | πόσις] ποτ᾽ ἄν 

β 1800 τυγχάνων] προστυχὼν γ0] εἰ τύχοις 1818 παρϑενικῶν. 
ΒΙαγ 65 1829 54. λαῶν τε... ποίμναις τ᾿ Ἐ]ΠΊΒΙΘΥ 1334 τ᾿] δ᾽ 
1886 πηγὰς δ᾽ αὖ παύει 1889 μαλάσσων 1844 ἀλλάξαιτο χαρᾷ 

1841 πυριγενΊς 1860 δ᾽] τ᾽ ΒΙαγάεΞ. 18ὔὅ854ᾳ. ὧν μὴ ϑέμις μήϑ᾽ 
(γ 6] μηδ᾽) ὁσία ᾽πηύρω ὙὝΥ. Ἠδεοαϊαη 18ῦθ65α. ϑυσίαις.. ϑεούς ΒΙαγα65 

1866 5α. οὐΐϊδιη ἐν δὲ σεβάσμασιν ὑπέρβαλέ σ᾽ ἄλλα Ἠργνδτάθη 
1814 δῆτ᾽] (δὴ δ᾽) 1887 καὶ σὲ πρὸς πέλειν ϑέλω 1889 συσσῶσαι 

1480 πελαγίας ΒΙαν 65 1482 βου] θθπμάσθτη νίσονται ῬτῸ νίσσονται, 
1486 Ἃ616 οτύ. ἰάχει"" 1488 δρόμῳ ΒΙοιηῇο]α 1496 μόλοιτε 

ϑαλάσσιον γ0] μόλοιτέ ποτ᾽ ἐνάλιον 1498 ὑπ᾽ αὐγαῖσιν ν6] ὑπὸ 
ῥιπαῖσιν ΒΙαγ 65 

"1601 γλαύκ᾽ ἐφ᾽ ἅλι᾽ οἴδματα ΝΥ. Ἠθδα]ατα 1512 ἄναξ, κάκιστα 
δὴ ᾽ν δόμοις (γ6] τἀν δόμοις) 1086 λευκὰ δ᾽ ΒΙαγάθ5 | ἱστί᾽ ἤρομεν 
ΒΟΒποιἀθυίῃ, ἱστί᾽ ἤρετο γε] ἱστί᾽ ἴστατο ΒΙαγα65, ἱστί᾽ εἰσένουν ΝΥ͂. Ἠθδά- 
1δ 1 1686 τε] δὲ 1687 τοῦτ᾽ ἀνασχοπούμενοι, 1088 Μενέλεω 

1648 πῶς ἢ ̓ κ τίνος 1δδῦ κοῦφά γ᾽ ὄντα 1008 παραβλέπων 
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ΒΙαγ 65 1δ89---1606 ἀοϊοὺ Τὸ, ΒγαΠη 1504 πρόχειρον ὠϑεῖ] ἔξετε 
πρόχειρον 10 οἱ δ᾽, ὡς κέλευσμ᾽ ἔδωκεν 1011 ᾽καϑέζε᾽ 
1618 ἄλλοι “1081 ἐκ γῆς] ἐνθένδ᾽ 1ὅ90 πλέωμεν αὖϑις αὖ (γο] ἐς 
δόμον) ν6] πλέωμεν. ὦ κατακέλευε σύ ΒΙαγάθ5 | ἀξιῶν ὟΊΡ. Ποαάϊδτηα 
1097 εἶ᾽ οὐχ ΒΙαγ 65 

1011 ἰϑύνειν ΒΙοιηΠο] ἃ 1080 δοῦλος; ΧΟ. οὐ φρονῶ γὰρ εὖ; 
1606 ἴσχε] εἶργε 1002 αὐδῶ] εἶπον 1018 φρουρᾷ ν6] φρουρῶν 

ΒΙαγ 68 

ΛΑῚ 7 (Ὀγεοροιι) 

Νονϑτη οΟἸ]]αὐϊοπθη ΠΠΡγοσατη 7. ΡαὈ]Ιοανιῦ Α. ΜΔΠΟΙΗΙ ἴπ ΠΤ νιβία. 
ΑἹ Βίογια Απϑϊοῦ ΤΥ (1899) 1 οὐ 2 ἡ. 8--ξ.ὁ6. Ἦδο οορποβοιθαῦ απ πάτη 
δοσαχγείδθ βιηῦ 686 ΟΟ]]ὔ!Οη65 αἀδ 1011 ργϑϑβίο ἔπογαηΐ. Τοθοβ 4]1- 
400 τη040 ΠΙΘΙΠΟΥΘΌΙ165. ὉΌΪ αἰνουραμὺ αὐ]ᾶάθτη Ἰθούομθ5 ν6] 8]1α 14 πονΐ 
Πα 6556 νἱἀθίασ ϑΐουο Ποβ: 80 τῶ 1,, τῶ τεῖ, τῶδε Ρ 82 ἔχει 1, 

ΘοΙαΡΘμῖο βἷο βου. αὖ Δα 65. ἔχει ἃπ ἔχοι 510, ἔχε! Ρ δ1. χλιτὴν {13 
ὅ8 στασίορον Ρ 92 τὴν γ᾿), τὴν. δ 94 ἐχπειϑόμεϑα 

ἐχπυϑόμεϑα ρΡ 102 ξέν᾽ 1,}, ξεῖνε 100 πάρει 17 ΘΟΙΩΡΘΠΑΙΟ 56 
801. εὖ ἴ8.01160 πάρα Ἰθορδθ, πάρα Ρ 181 ἤδετε 1,.}}, ἥδεται » 201 
γ᾽ εἰσὶν ἢ χ᾽ ὑπὸ 1 208 τρύχουσι 1, ἴῃ τρέχουσι τὰ. 2 τασίαγιῦ 
28ὅ ὀφθαλμῶν Π)ἑἙὈ 201 ἐξοδᾶν 1, 8564 εξ ἴῃ Υα8, 507. ὦ 291 εἰρυ- 
σάμεϑα ἴ, 806 ὥλεσε 1, ὥλεσεν ἰ 810 οὐγ᾽ 11, 448 ἥδιον [,}, 
ἤδιο 4θῦὅ εὑρήμασι 7,1, εὑρήμασιν ἴ ὅ14 ἀμμένει 7} μεν 
ΤΌΒΟΓ. ΤΡ ῦ48 πρός γ.,}, πρός τε 09. ὕσ1:. Ὁ 626 χρίμπτε- 
σϑαι 10} χρέμπτεσϑαι ἱ 614 σύ: τίς Ῥ, σύ" τίς σ᾽ 1,, πἀπάθ 84 ἰαχίαμ 
ΠοΟ ἀπὰϊ γοασπαᾶαύ, αὖ 806 ὥλεσε οὐ 46ὅ εὑρήμασι Ξουθοπᾶάπτῃ 510 ΤῸ 
ὥλεσεν οὗ εὑρήμασιν. 

6. οοὔϊοθ Ρ οχ ἰὖτὸ 1) ἀουϊναῖο νἱθ αα88 τη0640 8 ν. 82 οὖ 106 

οὐ 1ηἴτῷ δα ν. 498 δῦ βαμπύ. 
6 ἐν δεξιᾷ 8 τοῦτ᾽ ἰδὼν] ταῦτα πάντ᾽ 9 ἔδειξα] ἔδωκα 

16 ἐπ᾽ ἐρετμοὺς ΒΙαγαθ5 80 μένων] τλήμων (ὐ. ΒΌΒΟΠΘ | τῷ γε δυσσε- 
βεῖ 81 δεῖπνον ἀνόσιον διακονεῖν 82 καὶ νῦν ὃ προσετάχϑης 
86 παῖδας μου νέμοντας 40 ἀοιδαῖς) ἅμ᾽ ὠδαῖς ΒΙαγα68 41 5646.; 
δ 5844. ΒΘΙΜΙΟΒΟΥ5, 68 5Βα4. ὁποτο ὑγαϊὺ ἢ. Ατγποϊαὺ 41 ἐν πέτροις 

49 τάδ᾽ οὐ τάδ᾽ ὅ1 τάχα σοι ΥγὙ6] κατὰ σοῦ ὅ2 χεράστας: 
ΒΙαΥ 65 68 βοουπάσμη τάδε ἀο]οὺ ΝΥ. Ἡθϑα]αη τΤ ἀνασείεις οοπίοιῦ 
ἰάθριη). 7179 μονοδερκέταῳ 82 δ᾽) τὶ 84 τίνα δή ΒΙαγᾶεβΒ: 86 στρατη- 
λάτῃ τάχα Μϑποηϊ 92 ἐσβεβῶτες 917 λάβοιμ᾽ ἂν (ἀαῦὺ ἀπΐθα πόϑ᾽ 
ἀν) 99 τί τὸ χρῆμα: 

104 οἶδ᾽ - ἄνδρα ΒΙαγάθ5 | ἔοτῦ. 1πὐουραπροπάμθπιη χἈρόταλον δριμύ, 
Σισύφου γένος 1117 ἦ 121 ἢ ̓ κ τοῦ ζῶσι 182 πᾶν γὰρ ἄν σοι 
δρῶμεν ἄν 140 ὦ φίλτατον πῶμ᾽ 142 ἐξέϑρεψ᾽ ἐν 1ὅ0 οὐ γὰρ 

. καλεῖ; 162 ὡς ἂν εὐφρανϑῶ πιών 108 βαβαιάξ 1ὅ8 τοῦ 
λάρυγγος 102 τυρόν τιν᾽ ἢ μήλων βοράν (ν61] Ἀρέας ν6}] κρέα) 
109 τοῦτό γ᾽ ὀρϑὸν ν6}] ἵνα τοῦτο τὸ πέος ὀρϑὸν ἔστ᾽ ἀνιστάναι 
110 παρεσκευασμένον 112 οὐ κπυκήσομαι, 114 μέσον] μόνον 
180 διακροτήσατ᾽ ν6] διακορεύσατ᾽ 181 ἐπεί γε] ἥτις γε (γ61] ἐπεὶ 



δα 1 1 (Ὀγο]ορθιῃ) ΤῇΙ 

᾿ γαμουμένη γὲ πολλοῖς ἤδεται) 182 τὸν ϑυλάκους 18 εἶτ᾽ ἐπτοήϑη 
ος ἀνδρῶν πολὺ 191 φϑείρεσϑε 196 λάϑοιτέ νιν ν6] λάϑοι τις ἄν 

199 μυρίῳ δ᾽ ὄχλῳ 

201 εὐγενῶς] εὐκλεῶς 20 τυμπάνων τε χρούματα (ν6] τ᾽ ἀλα- 
λάγματα) 2006 πῶς] ποῦ 220 ἐπεὶ τἄν (ν6] τοί) μ᾽ ἐν 298 προσ- 
ἔσχον γ6] τήνδ᾽ ἔσχον 22 σώματ᾽ ἐμπεπλεγμένους 229 (ἐπύκχτευσ᾽, 
ὦ γέρον) ΒΙαγάθβ 282 τὰ] σὰ Μαποὶπὶ 288 τόν τό. ο8ῦ χλῳῷ᾽ν 
ΒΙαγ 65 289 ἐμβαλόντες] ἐμπολῶντες Ἐἰ. Β. Ἐπο]α πα 244 ἀνθράκων 

241 εἰμ᾽ " ὀρεσκόων 248 ἅλις μὲν ἀρνῶν 262 ἄντρα τάδε γ᾽ 
20ὅ μὰ κύμαϑ᾽ ἱερά τ᾽ ΒΙαγ 65, ἔουῦ. μὰ διερὰ κύματ᾽ 2601 ἐγὼ] ἐμὲ 

208 κακοὶ] γέ σοι 210 5α. αὐτός γ᾽ ἔγωγε ν6] αὐτὸς ἔχ᾽ " ἐγὼ γὰρ 
τὲ. ν6] οὐ τοῖσδ᾽ ἐγώ σε... περνάντ᾽ ἐσεῖδον 282 πόνον δεινόν τιν᾽ 
ΒΙαγαθ5 288 ἄντρα τοὺς (.. Το ππουύ, ἄντρα τούσδ᾽ ν6] ἄντρα σ᾽ ὧδ᾽ 
(ν8] ἄντρα σου ᾿᾽ξαφιγμένους) ΒΙαγ 65 292-- -δοῦ 4ο]6ύ, νϑύβα 296 ροβύ 
282 οοἸ]οοαῖο, Μ8ΠΟΙΗ] 292 ἱερός γ᾽ (ν6] δ᾽) 299 νόμου (γ6] νό- 
μῶν) δὲ ϑνητῶν εὐλόγως ἐπιστρέφου γν6] νόμος δὲ ϑνητοῖς, εἶ νόμου γ᾽ 
(ν6] νόμων γ᾽) ἐπιστρέφει 

801 πέπλους 808 ἀναλώσεις] ἑτοιμάσεις ΒΙα γ65 816 ὁ πόλ- 
τος [6111 | τοῖς βροτοῖς 821 ὅ τι] ὅπου 824 στεγάν᾽ ΒΙΑγ65 
828 κροτῶ... κτύπον Ε'. αα. ϑομιηϊαῦ  κροτῶ] δέγκω 881 πῦρ ἀνάπτων 

884 οὐδενὶ δὲ ϑύω ΒΙαγαθ5 | ἐμοί, ϑεῶν ἐγὼ Μδποῖηὶ 841 οὐ φεί- 
σομαι Ἐς, ατι. ϑομιηϊαῦ 848 πῦρ καὶ λέβητα τόνδε πάτριον ὃς ξέσας 

844 ἀμφέξει] ἑψήσει 845 τοῦ... ϑεοῦ 849 ὄρμον κατέσχον ἁλι- 
μένου ΒΙαγά65 | κατέπεσον Οὐ. ΒυΒοΠ6 852 κεἰμὶ κινδύνου πέλας ν6] 
κἀπικινδύνους μάλα 8ῦ8 σὺ δ᾽ ΒΙαγαθ5 8ὅ0---8574. ἐγ θὰβ ΟΥ̓] πθτ5 
ΟΒΟΥΙ αἰδύσι θα ἨΘΥΙΉΒΠΗ 8ῦ6 εὐρεῖά σου φάρυγξ ΒΙαγαθ5 862 
σκάφει αοθ58 869 ὦ τλάμων Υ. Ἠθδα]δτα 818 ἑφϑά] ὀπτά 
890 (οὐ 411) σκύφον 898 5ᾳ. ΧΟ. τίνι ῥυϑμῷ; ΟΖ. τὸν μὲν 

402 κάϑ᾽ ἀναρπάσας ΒΙαγά85, καὶ κατασπάσας Τ,δο0Ὲ 408 οὐϊδτη 
ἁβρὰς κρεάγρᾳ γ6] δικρῷ μαχαίρᾳ Ἐ΄. απ. Θοβτηϊαῦ ] λάβρως ΒΙαγ 68 
404 ροβὺ 899. οοἸ]]οοαὺ ΜϑΠΟΙΏΙ 409 τῶν ἐμῶν] δυστυχῶν Ἰ1άθτη 
415 κομίξει) πορίξει ν6] πιέζει, 422 στρώσει 426 ἦδεν ΒΙαγᾶθβ 
488 λελημμένος] πεπηγμένος Ο. ΒύΒ0Π6 488 τὸν] σὸν 489 οὐδ] 
τοῦ Διονύσου τοῦ φίλου γνο] τοῦδε τοῦ φίλου ϑεοῦ ΒΙαγαθ5 489 56. 
ὡς διὰ μακροῦ γοῦν, οἵ γε τόνδε τὸν φίλον χηρεύομεν σίφων᾽, ἔχοιμεν 
καταφαγεῖν ὟΥ. Ηοϑα]δπι 445 ἔρρειν 440 βακχχίῳ ΒἘΙαγαθ8 
441 ῥυϑμῷ σύ νιν ὅο68, ῥοπάλοισί νιν 4564 ὑπνωϑθϑῇ (ουτη ΠΟΤ ΘΟῚ) 

460 δ᾽ ὅπως τις 406 γεγήϑαμεν μαινόμεϑα (γ6] γέγηϑα μαίνομαί 
τε τῷδ᾽ εὑρήματι) 4600 γέροντά τ᾽ ἐς γ6] κἄπειτα καὶ γέροντα καὶ σὲ 
καὶ φίλους 401 ἐμβιβάσας 414 εἰ τὸν 41ῦ ἐμπρήσομεν 
484 δαλὸν ΒΙαγαθ5 490 ὄμμα τ᾽ ἀπῳδῶς (γ6] ἀπῳδὸς) κατακλαυσό- 
μενος ΜίδῃοΙηΙ 498 ὑπαγκαλίξων 1, 5150 50Γ. αὖ ἔδο!]6 ὑπαγκαλίους 
Ιοσαβ, ὑπαγκαλίους Ρ 499 ἐπὶ δεμνίῳ (ν6] δεμνίου) ΒΙαγ 65 | δεμνίοις 
τ᾽ ἄκανϑαν οΟἸτη ΗΘΥΙΠΔΏΠ 

ὅ00 (χλιδανὸν), 601 μυροχρίστονρ ὄδθ04 δαιτὶ σεμνῇ δὅ01 ὑπάγει 
δέ μ᾽ οἶνος ὅ08 ὥρᾳ 510 ἀσκὸν ἔνδος] οἶνον ἔγχει 514 56. 
γλυχὺ δ᾽ ἀμμένει λέχος σου χρόα (γ6] λύχνα δ᾽ ἁμμένα δίεισιν) ΒΙαγ 68 

ὅ18 ἐξαναλϑήσει. Ἠδυπογάδη, (ἐξανϑήσει Β]ΔΥ 65) ὅ22 βίου] ϑεός 
Μϑποϊθὶ 26 ἵν᾽ ἂν τιϑῇ τις... εὔκολος ὅ28 ἦ 80 πῖϑι ΒΙαγαθ85 

41 ὕἹχὶ, δὅ61 ομοτῖο ἐστι αϊν οὐ ὅ88 οὐ ὅ44 ροιτααύαῦ ὈἸΧῚ ἀαῦοϑ 
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ΜάΠΟΙΗΙ ὕ44 κλίνηλϑι, σύν μοι (γ6] σὺν ἐμοὶ) Β] αν ἀθ5 | ϑεὶς] Τοτί. δοὺς 
δῦϑ ἀλλά μ᾽ 0 ἔγχει πλέων γε τὸν σχύφον διδοὺς ποτοῦ (νοὶ 

σκύφον δίδου μόνον) δῦβ8 δὸς οὕτω μοι. ΣΙ. μὰ Δί᾽ οὐ νοὶ δὸς 
οὕτως. ΣΙ. οὐ μὰ Δία πρὶν ΒΙαγάθ65 δῦ9 λαβόντα --- γεύσωμαί τε σέ 
ΜΔ ΠΟΙΗΙ | τ΄ ἐγώ ν0] τέ σον ΒΙαγθ5 ὅ03 ἐκπιεῖν Ἡογνογάθη ὅ04 
ὥσπερ ἔμ᾽... χώσπερ οὖν πρέπει (ν6] χὥσπερ εὐπρεπές) Β]αγᾷθβ | χ᾽ ὥσπερ 
οὐ καμῇ Οο65 ὅθ08 ἐγχεῶ ὅ14 εἰς ὕπνον πεσεῖ ὅτ ἣν δ᾽ οὖν 
λίπῃς ὅπ0 ἰοῦ ἰοῦ ΒΙαγαο8 ὅ82 Γανυμήδη ἘΠΙΏΒΙΟΥ 88 κάλλιον 
ἢ Ῥτοροβαϊῦ δηΐθ τὴο ἴ,. ΞΡΘηΡΘ]  καλλίον᾽ ἢ ὕϑθ0 ἐγὼ τοῦ 691 τῷ δ᾽] 
ὧδ᾽ ν0}] τῇδ᾽ ὅ92 ἐξώσει, ν61] ἐξήσει, ν6] ἐξειεῖ ὅ98 ἔσωϑεν ὀμμά- 
τῶν ἤσξι 90 τὸ} 178 

601 σὺ δ᾽ ΒΙεαγάο5 004 αὐτόν 8᾽ ἑταίρους τ᾿ ΜδΠΟΙΗΙ (τηΔ] ἔτη 
αὐτοῖς ἑταίροις) θ00ῦ ὑπὸ ϑηρός Μϑποηὶ | οὐδὲν οὐδ᾽ ἀνδρῶν 
028 ἐξαμαυρωϑῇ ν6] ἐξαφαυανϑῇ 029--648 οὐ θὅ4--6002 οποιίοα 
απ 6. ΟΠΟΥΘαὔΒ 1 ῬΥΠ1Ο ΟΥ̓ΔῚΠ6 ΟΟ]]οοαύ5 ὑσιαϊ Ἦν. Αὐπο]αῦύ 6032 
ΧΟΙ ΗΜΙΧ. Βατιϊυαμρ 088 ἐχτήκειν 636 ἢ ὠϑεῖν 642 χοὐδὲν 
ἐς τὸ συμμαχεῖν γ6] κοὐδὲν οἵδε (γ6] κοὐδέν εἰσι) συμμαχεῖν 648 οἰχτεί- 
ρομεν}] αἰσχύνομαι (γο]οθαῦ ἀλγύνομαι 9) 046 ἀγαϑὴν] χρηστὴν 
0417 ὥστ᾽ 0ῦ4 ἔν τοι ΒΙαγαθ5 660 Αἴτνας ὙΙ1ΟίΟΥΙΙΙ5 061 μή 
{πώςΣ σ᾽ 0608 κατηνϑρακίσμεϑ' ΒΙαγ 65 θ04 544ᾳ. σμογίοῶ ααϊη- 
ἀθοῖπι ὁμογθαῦ5. ὑπ ρα ᾿ὸ. Αὐπο]αὺ 004 τόνδ᾽] ταῦτ᾽ 081 (λαϑόν- 
τες) ] ποτέρας ἔκ (γ61] δὴ γ8] γὰρ) χερός 682 ἐκ δεξιᾶς. ΚΥΎ. ποῦ 
ποῦ; 088 τοῦ κρανίου θὁ8ὅ ἢ τῇδ᾽; ἐπεὶ τῇδ᾽ εἶπας ν6] ἦ τῇδέ 
πῃ; τῇδ᾽ εἶπας ΒΙαγὰοα,: 698 δώσειν] ἔοτύ. τίσιν 694 κακῶς] μάτην 

Τ01 ἄνωγ᾽, ἐπεὶ 108 ἤσω] στελῶ τ01 προυχβαίνων ΒΙαγ 65 

Αἀ ΠῚ (ρμροπίαιη Ταυτίοδιι) 

8 οἰΐϊδιη ἔβλαστε, παῖδε δ᾽ ᾿ἀτρέως Βεαάπϑιηῃ 852 ἴσον πτεροῖς] 
ὑπόπτερον ΒΙΘγαΘΒ 84 1. ἱέρεαν (ἔθιη 1899) 46 εὕδειν} ἄδειν 
Μαητο Ὃ1 ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπικράνων ϑομποιίάοιη.. δὅ4 1. ὕδραιον 
ὑγραίνειν 68 δ᾽] τ᾽ 10 εὖ κυκλοῦντ᾽.. αὖ σχοπεῖν 92 πλὴν 
ταῦτα 98 προσοίσομεν; καὶ πῶς νιν ἂν (ν6] οὖν) λάβοιμεν ἄν; (νθ] 
καὶ πῶς νιν ἐξεύροιμεν ὄν:) 99 χλῇϑρα χαλάσαντες ΒΙαγαθ5 

100 ἐπ᾽’ οὐδὸν ἔσιμεν ὥ6]1Π16Υ, ἀν᾽ οὐδὸν ἔσιμεν (ν61] ἀλλ᾽ οὐδὲν 
ἴσμεν) ΒΙαγαθ5 1068 τὲ ἴδπὶ ΕΠ]τηΒ]οΥ [ οὐκ αἰκιστέον ΕὟ. ΟΡ] 
111 τολμητέ᾽ ἐστί 118 ὥρα δὲ γείσων τριγλύφων 8 ὅπου (ν6] ὅποι) 
ΒΙαγ 65 110 οὔ τοι] οὕτω ΒεοαΒδτη 128- -12ὅ οὐ 181--142 οοτΥυ- 
Ῥῆδαθο ὑπ π1ῦ Ἡοδηιηδηη,, 128--- 202 ΘΠουίοω οοΥυρῆδθο αοὺ ΥΥ δδύρμαὶ 
126 ὦ... Δίκτυνν᾽] ὦ Λατοῦς «“ἰκχτυνν᾽ ΕἸ]ΤΊΒΙΘΥ 160 οὐὔϊωιη τοιώνδ᾽ 
ΕΠ]ΤΏΒΙΘΥ 169 εἰς “Ἵιδα πέμψας Βυτρθὸθ 161 ὑγραίνειν 180 ᾿“Ζσιή- 
τιδα 184 τὰν μολπαῖς ΒΙαΥ 685 198 58αᾳ. ἄλλαξεν δ᾽ ἐξ ἔδρας ἱερᾶς 
ὄμμ᾽ αὐγᾶς Ἐ]τΏ5]6Υ 194 ἱερὸν ὄμμ᾽ {φἀνταύγασ᾽ ἡ) αὐγᾶς ἈἘ. ἘΠ]Π15 
191 ἄχε᾽ ἐπ᾽ ἄχεσιν ΒΙαγ 68 

202 ἐπ᾽ ἐμοὶ ἘΠΥΠΒ]ΘΥ 204 5ᾳ. δαίμων, ἐκ ματρὸς .. κείνας, ἐξ 
ἃς 21154ᾳ. γροβὺ 218 οοἸ]οοαῦ, ἴῃ ν. 211 πατρῴα λώβα 56Υ06η5 
220 56. (αἱμάσσουσα ξείνων βωμοὺς αἱμορράντους, δυσφόρμιγγά τ᾽) Ἰωδοοη 



τα ΤΓ 1 (ΡΒ σομίαπι ΤῸ ΔΙ) ἿΞ 

220 ξείνων μάσσουσ᾽ Ἦ.. ἘΠ]15 | ξείνων αἵμασι βωμοὺς τέγγουσ᾽ (ν0] 
τέγγω βωμοὺς) 288 ᾿ἡγαμέμνονος σὺ .. τόκος ΒΊαΥ ἀ65 260 [ογχύ. 
τῷ ξένῳ 2603 ἔογῦ. πολλῇ ξάλῃ 294 ὦ φασ᾽... ἱέναι μιμούμενος 
29ὅ οἱ ϑηρώμενοι ΤιΔΟΟΠ 

ϑ0ὅ φαύλως μαχεῖσϑαι ΒαάΠδτα 806΄ ἐν βραχεῖ χρόνῳ 812 
εὐπήνοις ὑφαῖς 591 ἐξηράξαμεν ν6} ἐξαράσσομεν 88ὅ ἔπεμψε 
[340 τὸν φϑαρένϑ᾽ ΒΙαγάθ8 848 οἷα] οἶδα Ἐ.. Ε]]115 8ὅδ διὰ] κατὰ 

896 ᾿Ζσιάτιδα ΒΙαν 65 
414 γένετ᾽ ἐπὶ πήμασιν (ἴδια ἀο]οἴο βροτῶν) 8. Ποἰδου 444 χροΐϊ- 

σϑεῖσα ν0] μιανϑεῖσα ΒΙαγ 65 452 566. (τὰν γὰρ ὀνείρασι συμβαίη ᾽ν 
δόμοις... ἀπολαύσειν ὅδ. Ἐοῖθοι) 4δ1 νέοι ΒΙοιηΠρ]α 400 διδοὺς] 

᾿ φόνους ϑομποιίάθσίη [ ἴον. ᾿Ελληνοθύτους “Ῥοϑῦ ϑυσίας 402 ἸπΒΟΥΘΠπ ΠῚ 
411 χαὶ] χὰ ΒΙαγάββ 414 ἴοτῦ. οἷοιν.. διπτύχοιν νεανίαιν 

488 οὐΐατη κακοῖς ἀὐτεῖς Εἰ. ατι. Βομτηϊαῦ 492 πότερος ἄρα σφῶν 
" κέκληται] ἔκελσε γ6] ἔπλευσε γ6] ἀφῖκται 
| ὅ18 γε] σφε ΒΙαγαθ8 21 λῦμα “Μενέλεῳ Ἐἰ. ΒΥ ΠΗ ὅ48 ὃν 
' λέ ἐγουσ᾽, εὐδαιμονεῖ; Μϑάνὶρ ὅ48 πρός τ᾽ ὅδ9 ὡς εὖ κακήν (ν6] 
᾿ ὡς Ἐς ἀπ νιν τὴν δίκην ἐπράξατο γ6] δίκαιά τ᾽ Β]αγθ5 ὅτ8 ἕν 
"δέ τινα λυπεῖ μόνον Τιϑοοη ὅτ0 τί λέξεις: οἱ δ᾽ ἐμοὶ γεννήτορες 
ΠΕ. 6. βομτοῖας ὅτ9 σπεύδουσ᾽] φέρονϑ᾽ ὅ80 τὸ δ᾽ εὔνουν τότε 
᾿ μάλιστα γίγνεται. ΒΙαγ 685 ὅ88 84. ὕστις ἀγγεῖλαί τί μοι εἰς Γάργος 
, ἐλθὼν τάς τ᾿ ΘΔΚΟΙ]ΔΤΟΡ]ΟΒ 

088 ξανϑόν τ᾽ ἔλαιον σῶμα σὸν κατασβέσαι ὙΥΊΘΒΘΙΘΥ 048. 6ὅτ 
αὈΙ Πα] 16. ΘΠΟΥΘαΙ5 1Ππ ῬΥΪΠΠΟ ΟΥ̓ῚΠ6 ΟΟἸ]οοα 15 ἀδὺ ᾿ὸ. ΑὐποΙαὺ θ4ὅ ἀλλ᾽ 
οὐ γὰρ οἶχτος ταῦτα, χαίρετ᾽ ΝΥ 61] 648 ἐς πάτρας ὅτι πέδον ἐμβάσει 
ΒΙαγ 65 θῦ2 544. διόλλυσθαι, φεῦ φεῦ, πότερος ὃ μέλλων; 664-- θδϊ 
αὖ Θροάτστῃ αὐγϊατιθ Ἢ ΞΕ ΒΗς γ6] αὐγπθαθ ΠΘΙΜ]ΟΠΟΥ γ] δ 1115. ὑπ] α1ὺ 
ἩρδυτηδηΠ 618 καί με δεῖ 618 δὲ] τε 619 προδούς σε σώξεσϑαι 

᾽ς δόμους αὐτὸς μόνος γ6] σωϑεὶς προδοῦναί σ᾽ αὐτὸς εἰς οἴκους μολὼν 
γ6] προδούς σ᾽ ἀνελθεῖν αὐτὸς εἰς οἴκους μόνος 691 γὰρ οὖν ἔμ᾽ 
ΒΙων 685 691 ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ γένοι᾽ ἂν Κι. Ἐ}115 

112 προσωτάτω ᾿᾽λλάδος ΒΙαγ 65 118 μέλλω γ᾽ ὡς βλέπονϑ'᾽ ἕξειν 
Το 120 κεὶ μάλ᾽ (ν61] νῦν) γ6] καὶ μὴν ἐγγὺς ἕστηκας φόνου (ν6] 
κπαϊτοὐγγὺς σύ γ᾽ ἕστηκας φόνου) 122 λίαν] πολλὰς 12 χατευτρε- 
πίξετε ν6] τάχ᾽ εὐτρεπίξετε 7260 μολοῦσαι ΒΙαγάΘ5 142 πείσω γε 
(ἀδ]οῖο ναΐῦ δι ὅπου [| καὶ σχάφος νεὼς ἐμβήσομαι (εἰσβήσομαι) ν9] 
εἰσβήσω)] εἰσβιβῶ ΒΙΊΙαγάθ85 τῦ9 οὔϊδη πολλῶν ἄκη Ποήμνοτάθη 
182 τάχ᾽ οὖν ἔροιτ᾽ ἂν πῶς ἄπιστα σῴξομαι Τιδο0η 18ὅ ἐς ἧπαρ 
180 δ᾽] τ΄ 

804 Ἄργος ἐνθάδ᾽ ἐστὶν ΒΙαγ 685 826 αε]οὺ Ηρουνογάθη 
881 χἀγὼ σὲ ΒΙαγαθ65 888 νοτίξει] σκιάζει ΘΟΒΌΤΉΔΟΠΘΥ 8817 κρείο- 
σον᾽.. εὐτυχοῦντενώ 889 ϑαυμάτων ὦ. καὶ λόγου πέρᾳ Β8Βδ41 ἀλλή- 
λοιν 8485α. ὅτι σύναιμόν μοι τόνδε δόμοισιν ἐξεϑρέψω (γ6] ἐξέϑρεψας) 
φάος 898 φανεῖ] φράσαι ΒΙαγ 65 

911 σϑένειν)] ἐθέλειν Ἠδγοτάθῃ 912 οὐ μή μ᾽ ἐπίσχῃς μηδ᾽ 
ἀποστήσῃς τὸ μὴ οὐ 980 9εῖος] (ϑεός τις) ΒΙαγ 65 943 δῆϑ᾽ 
ἔπεμψε Ἐ.. ἘΠ115 946 ἔογὺ. ἴσατ᾽ 964 9᾽] δ᾽ ΒΙαγάθ5 966 εὐμε- 
νῶς Ἠρυογάθη 912 ἦλϑον αὖ] ἤλθομεν 986 ληψόμεϑα τῆς ϑεοῦ 

988 σπέρμα κατατρύχουσ᾽ ἀεί 994 ἀπαλλάξω τε καὶ σώσω σ᾽ ἐς 
οἴκους ΒΙαγάα5 [ ροβὺ 994 Ἰαουπδτη βὐαύαιὺ 4. {6 5860 99ὅ δὲ μὴ οὐ 
λάϑω Ἠργνογάθῃ, δ᾽ εἰ λήσομαι 999 εἰ μὲν ἔργα ταῦϑ'᾽ 



4 : Λάδοπᾶα οὐ Οουτσοηᾶα 

1000 τἄγαλμ᾽ ἀποίσεις νο] τἄγαλμά τ᾽ οἶχον νο6] τἄγαλμ᾽ ἐς οἶχον 
ΒΙων 4685 1000 φροῦδος ποϑεινόν Μομ,, βεβὼς ποϑεινός 1025 δύ 
ναισϑ ἄν ΄“ 1020 ἐκσωζοίμεϑα νο}] ἐχσωζώμεϑα ΒΙΊαγἄθε 1057 τὸ 
δ᾽ ὅσιον σώσω ᾽ν φόνῳ Ἠργνοτάθῃ 1042 τί δ᾽; εἶτα Ἐ. αυ. ϑομιηϊᾷ 

1049 λάϑοιμεν ἄν 10ὉὉ ἅπαντ᾽ ἂν ἐκβαίη ΒΙαγ 65 1069 οὐΐαια 
τῆς σῆς ἱκνοῦμαι Τ]ΤΉ5]ΟΥ 101τὅ καὶ σῴζου] διασώζου 

1112 νόστον] πόντον ν6] ἀντὰν 1118 τὰν ΒΙαγαθ5 1120 
(ἀτρύτῳ δυσδαιμονίᾳ Ἠογνχογάθῃ, μεταβολᾷ δυσδαιμονίας 112 κηρό- 
δετος 1128 9᾽] δ᾽ 1182 αὐτοῦ {σὺ ΒΙαγά68 1182 5ᾳ. ἔοτί, 

ἐμὲ δ᾽ αὐτοῦ ῥοϑίοις βήσῃ λείπουσα πλάτας 1188 βήσει] πλεύσει 
1186 σώματ᾽ αἴϑεται ΒΊ͵]αγά 65 1106 5ᾳ. ἀο]οὺ Ἠθρδγνθγάθῃ 1172 εἰς 
ἔρωτα τοῦ 1118 (κοινῷ τῷ ξίφει) 1114 οὐδ᾽ ἂν βάρβαρος δρᾶν 
τοῦτ᾽ ἔτλη 1186 καὶ ζῆν γε πατέρα 1198 τἄρρητα δρᾶν ᾿ 

1214 καὶ φίλων γ᾽ οὐ δεῖν ΒΙαγ 685 121 5ᾳ. προνάῳ οὐ ἄγνισον 
χύτλῳ ΝΥ ΊΘΒΘΙΟΥ 1281 ὡς χρή 1244 Παρνασσίαν 1246 κατέ- 
ρξπτος 1204 πολλοῖς ΒΙαγαθ5 τὰ παραυτὰ δηομγτηιβ, τὰ παρόντα 

1282 ἐν κυχλόεντι ϑρόνῳ : 
1801 πρὸς πύλας] παρὰ πόδας 1521 ποῖον ὄνομά σ᾽ ὀνομάσας 

1882 ϑύουσα] ὥψουσα 1844 ἐώμενον 1852 ἦγον] εἶχον νοὶ. 
εἷλκον ΒΙαγ 65 1806---18716 5πυβροοίοα. Βαροὺ Τὰ. ΒυΌΠη 1814 δ᾽ ἐν 
σώμασιν ΥΊΘΒΘΙΟΥ, δὲ σώμασιν 4. Φ6556 188 ναὸς ΜοΟΙΚ απίθ. 
ΝΠΟΚΙστη 1886 καὶ ῥόϑια (γ6] τὴν ἅλα τε νο] ῥόϑι᾽ ἁλὸς) λευκαί- 
νετε ΒΙαγαθ5 1888 54. ἔχετε... εἰσεπλεύσατε ὥΘΆΡΘΥ Ροβϑὺ 1994 
Ἰδοῦηθηη βὑούτιῦ ἩΘΙΤ ΠΗ ΐ 

1408 ἀγκύλας] ἀρτάνας ΒΙαγ ΘΒ 1414 ἵλεώς σ᾽ ἐπισχοπεῖ ὥΘαρΡοΥ, 
1441 νουβὰβ τῶν... ἀναψυχάς ποη να οίαν ἀθ] μα π5 1419 καλόν] 

ξοτῦ. κακόν 1480 οὐΐϑιη των τε τὴν σὴν Ἐ]ΙΏ5]6Υ 1484 [ογὺ. παύω 
1496 καὶ ἀνέλπιστον ΒΙαγα 65 

Αἃ ΤΠ 2 (διυρρ!!ο65) 

20 ἐμοῦ ἴᾶτη ΗΠΘυσθσάθη 2Σ47 μόνον] νόμιμον Οὐ. θαθϑοῃας 42--τὸ 
ΟΥ̓ΙΏΙ αὐἰπαπθ τηϑύγαχη, 71 544. ἀποθτβ ΟΥΙΠΙ 115. Ὁ] ΠΤ Ὁ ΠΟΙ Π Δ υτι ΠῚ 
ὑυιρυι Τὰ. Αὐπο]αὺ 40 καταλείβουσι Μενπ1δ6 10 λευχᾶς 
11 (φόνῳ) ΒΙδν 65 82 ἀεὶ γοᾶν {8 0005 81 56. χειρῶν κτύπου οὗ 
ϑϑρήνου 

124 τί δ᾽) τί; νεὶ τί δ᾽ ἢ 148 χϑονός]) ποτέ 1604 διὰ μὲν 
αἰσχύνης ἔχω ΒΙαγ 685 100 5ουθοπάστῃ ἀμπισχεῖν (ν6] ἀμπέχειν) 
1τῦ κείνων] κεδναῖς ΠΟΥ ΘΥάΘη ὶ 

200 ὑδρηράς 221 ἔδωκας ἀκόντων ϑεῶν 220 ἡγούμενος] 
ποιούμενος 280 ϑέσφαϑ' ἁξητίμασας ΒΙαγ 65 288 πολέμου τ᾽ ἀνα- 
δρομαῖς ΤΠ. Ἡ. Ἐ]αΙΚΘ 241 πλεῖον] μεῖξον 242 καχα] πικρά ΒΙαγάθδ. 

948. ἴθ᾽ οἶμαι δ᾽, εἰ Ἰ,. ἘΠ», [9 οὐ γὰρ οὖν 202 ὥς σ᾽ ΒΙαγάοδ, 
271-- οϑῦ {υ]θτι5 οΠογθυῦ8 αἰδύγι ρα! Ηθγιπδηπ, αὐΐϊπαπθ πηϑίγιθα5. 

ιὖὺ, ΑγποΙαῦ 282 χάρματα] κύρματα ΝΥ ΔΙΚΘἢ 614 288 ἁλικίᾳ ταύταᾳ 
299 ἀχρεῖον] ἀδύνατον Β͵]ογ 65 ὃ 
3800 νῦν δ᾽ ἔστι σοί τε τοῦϑ'᾽ ὁμὴν τιμὴν φέρον Ἠρυνοτάρῃ | τοῦτο 

δὴ τιμὴν 809 λαχεῖν] τυχεῖν ΒΙαγ 68 822 γοργὸς ὡς ὥθαρου | ἀεὶ 



᾿ϑᾷ ΠΟ 2 (ΒΌΡΡΙ 668) τῇ 

βλέπει 840 εἰσηγησάμην 846 ἐκρύσομαι ΒΙαγ 685 801 ϑεοὺς 
. χατὰ μεγάλαν Πελασγίαν Ο. ΒΒοΠΘ. 8106 τεμεῖ τε οὐ 880 νέμουσ᾽ ἀεὶ 
τὰ δυστυχῆ ὟΝ. Ἠθδδάϊατα 819 σέβει | δ᾽] ὃ’ 890 οἶδ᾽ ἔτι 

408 τῷ πένητι τὴν ἴσην ΒΙαγάθ5 [ ἔχων] λέλογχ᾽ ϑιαἀίτημθ]16 
411 ὄχλου ΒΙαγάθΒ 417 ἄλλως] φαύλους Ὁ. ΒΌΒΟΠΘ | τ᾽] δ᾽ ΒΙαγ 65 
Ῥοβὺ 418 Ἰδοῦπδπι βύαύαϊῦ ὁ ΒΌΒΟηῆΘ 428 ἦ τοί 4382 κοὐδὲν οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ 

ἴσον 489 φέρων λέγειν ΒΙωγ 65 440 ὁ δ᾽ αὖ ϑέλων Μδεανὶρ 
. 448 ὑποῦσιν ἀστοῖς] πονεῖν ἑτοίμοις 448 ἠρινοὺς στάχυς 449 τόλ- 

᾿ μας] τέμνων 462 καλῶς] κόρας ΒΙαγαθ5 4864 δάκρυα δ᾽ ἑτοῖμα 
σοῦστι πητο, δάκρυα δὲ τοῖς παϑοῦσι Ο. ΒῦΒοῆΘθ 458 πεμψφ᾽ ἡ πόλις 

406 ἐμοὶ δέ γ᾽ αὖ τάδε 418 μῦϑον)] ϑυμὸν ΒΙαγάοβ ἐν βραχεῖ 
χρόνῳ Ἰιδοοπ 484 κατ᾽ ὄμμα 490 Πλούτωνι δ᾽ νο] ρούϊι8 πολέ- 
μοισι (γ6 1] μάχαισι) δ᾽ ΒΙαγαθ5 492 ἀναιρόμεσϑα ἴᾶτη Ε]ΤΏΒ]ΘΥ 
496 οὐκ ἄρ᾽ 

602 τε] δὲ ΒΙαγαθ8 ὅ295α. αἴσχιον, ἢἡμύνασϑε,.. καλῶς οὖ οὕπῃ 
πὶ, απ. ΞοΒιοιαῦϊο τεϑνᾶσι κεῖνοι (ὐ. ΒΌΒΟΠΘ 80 διοίχεται] φυλάσσεται 

88 ἐνταῦϑ'| ἐκεῖσ᾽ ὅϑὅ αὐτῶν ὅ89 νοσφιεῖς ὧν χρῆν τυχεῖν 
ΒΙαΥ 685 ὅ47 σκαιόν γε τἀμπλάκημα τῆς γνώμης Ἰ,δοοπ θΌ ον 
ἐσαῦϑις) δὲ πρόσϑεν ὅ06 σέϑεν] μακρόν ν6] πολύν ΒΙαγ 65 514. 56. 
Ῥοβὺ ὅτ ὑγαηβροηιὺ Ο. ΒΌΒΟΙΘ ὅτ τοῖς γὰρ πονοῦσι πολλὰ δή στ᾿ 
εὐδαίμονα ν6}] κάρτα πόλλ᾽ εὐδαίμονα (γ6] εὐδαιμονεῖ) ΒΙαγᾶθΒι δ18 ἐν 
πάλῃ λάβῃ ϑιδαϊηηαθ]]6Ὺ ὅ91 μὴ ἀναμόργνυσϑαι ΠοΥγοτάθη 9456. 
εἴη μόνον μοι συμμάχους ἔχειν κτὲ. ν6] τοὺς ϑεοὺς ἔχειν τε καὶ δίκην 
σέβεσϑαι ΒΙαγαΘ5 ὅ917 χρήξοντ᾽ ] κραίνοντ᾽ Ο. Βύβομα, ἀρήγοντ᾽ 
ΒΕ, αα. Βομιηϊαῦ, συνόντ᾽ ΒΙαγαΘ85 ὅ98---᾿88 ἀποῦυβ οΥγα] 5 αὐϊπᾶ- 
Τατη ὩΠΟΙΠ]ΘΥτη οὖ ΟΥ̓ Π1 αὐϊπααθ τηϑύγαμι αἸβύσ θα1ὺ ᾿ὰ. Ατπο]αῦ 

004 544. στερνοτυπέες ἂμ πόλιν κόποι, κτύποι φανήσεται, τίν᾽ ὦ 
τάλαινα ψόγον, τίν᾽ ἂν τῶνδ᾽ αἰτίαν λάβοιμι; οὐ 614 ἐξεκάλεσε οὖ 616 
ϑεοὶ βροτοῖσιν νέμουσ᾽ ἁπάντων κχτὲ. ὟΝ. Ἠθϑαϊδτὴ 608 αὖϑις αἱρεῖ 
Ἠρυνθεάρθῃ, αὖ καϑαιρεῖ 609 τόδε μ᾽ αὖ (γ6] τόδε τοί μὲ) ϑράσος 
ΒΙαγά 685 θ28 ἐπιποϑεῦσα Εἰ. Η. ΒΕ] αΙΚΘ 688 54. λόγου δ᾽ ἐγὼ μακροῦ 
σε λύσω 642 (τά τ᾽ ἀμφὶ Θησέως πρᾶξιν) ΒΙαγᾶθ5 | εἰ δὲ κοίρανος 
ΕἸ]ΤΆΒΙΘΥ θδὅ ὄχϑον] ποταμὸν 602. δ᾽) τ΄ 690 φοινίους 
θ9ὅ τὸν ᾿4τϑιδ᾽ 

109 (οἰκείου) ἀεὶ τοῦ) 114 8] δ᾽ ΒΙαγάθβ 711 κυναῖς ϑερί- 

ἕξων ΤιΘΟῊ 7118 πόδα] πάλιν 128 ὃς] ὁ δὲ ΒΙεγαΘΒ5 188 ἀστοὶ 

δὲ Ε΄. ὅσα. δοβιηϊαὺ 140 μέτρια φρονοῦντος Ἰάριη, μέτρια διδόντος τ᾽ 
14ὅ ἐντείνοντες οὐρανοῦ πέρα ν6] οἱ τόξα τ᾽ ἐντείνεσϑε τοῦ καιροῦ 

πέρα 140 δίκης τοσαῦτα πάσχοντες 148 πόλεις δ᾽... θϑέλξαι κακά 

ΒΙαγθα 749 διαιρεῖτ᾽ ἴᾶτα ΒΙοΙηῆ618 Τῦ0 ταῦτ᾽; ἐκεῖνον 102 ἦραν 
110 ἐξάγεις] ἐκκαλεῖς 111 αὗταί γ᾽ (γ6] δὴ) 718 ἄλλ᾽: εἰμέτι ν᾽ 

αἴρω πτῦ ἔρημος οἰκῶ ν9] ἄκραντα κλαίω 110 τἀνάλωμα πάλιν 

αὖϑις λαβεῖν 181 διπλοίξεται ΒΙαΥ 65 798---828 οπουΐοα βϑρύθηι 
τηδύν 18 ἀΙβυσι θαϊῦ, νουθὰ τοῖς .. λέγεις 4616π5, Βοροῖῖι, 798---886 ὁΠο- 
Υἱοῦ βϑρύθμι τπϑγίθτι5 οὐ βϑρύθιμ 8Π011115 ἀαὺ Ἡθυιπδππ, αὐΐπαπθ τηδύτ- 

θι5 Ε΄. Αὐποὶάὺ 
800 (ἀύσατ᾽ ἀύσατ᾽ γ6]) ἀπύσατ᾽ ἀπύσατ᾽ 881 τε] δὲ ΒΙαγάθ8Β 

88454. φάτιν ἔφηνας Ἐ᾽. ἘΠῚ 838 στρατῷ] τάφῳ δή οδῖοῃ δ83588α. 
(ἐξαντλεῖς σποδῷ γόους, ἀφήσω τοῦτ᾽, ἐκείνῳ δ᾽ ἐκλιπὼν Ἐ.. Η. ΕἸΑΙΚΘο) 
889 γόους ἀφειδῶς (ν6] ἀφειδεῖς) Ηουσογάθη 840 ἐχεῖσε μύϑους Ἐν. Ἐ]]18 



τ0 : ᾿ς Αἀδομάα οὐ Οουτσοηᾶα 

849 ϑνητῶν)] πάντων 848 νέοισιν πέφυκας ΒΙ]αγ 65 800 ὡς τίς 
ἨΔ ΘΙ ΔΟΠΟΥ 810 οἶκον] οὔ ποτ᾽ (ὐ. ΒαΒΟΠ6 811 ξευχϑ εὶς] πει- 
σϑεὶς 880, ἠπείγετ᾽ ἐπὶ 886 ἵππους τ᾽ ἐλαύνων 894 οὐδ᾽ ἦν 
(ν61] οὖν) ἐριστὴς ΒΙαγ 65 899 ὅσας] ἴσως Ἰὰ. ἘΠ115 

917 εὖ παιδευτέα ν6] ἐκπαιδευτέα ΒΙαγάοβἠ Θ918--994 οοΟΥΎΡΠΔΘΟ 
ὑυιθαϊῦὺ Τὸ, Ανποϊαύ 920 ἀφαρπάσαντες 938 συγχώσας ΒΊΙαγ465 
ο4δ πικρὰ γὰρ ὄψις: σωμάτων πέλει νεκρῶν ΒΆΘ56, πικρὰ γὰρ ὄψις 
κὠμμάτων πέλει νεκρῶν ὟΥ͂. ἨθΔα]ΔΙη 960 τί] οἱ 951 ἀλλὰ] εἶτα 

οῦ2 ἄστη φυλάσσεϑ'] τούτων διαξζῆϑ᾽ (γ6] βιώσεσϑ'᾽᾽) 908 σμικρόν 
τι, 9608 χκαπφϑιμένοις ΒΙαγ 65 91 54. λοιβαὶ δὲ φϑιμένων ἀοιδαί 
τε τὰς ὁ χρυσοκόμας οὗ 919 5α. νοτέρ᾽ ἀεὶ πέπλων προστέρνων (ν6] πρό- 
στερνον)ὴ ὟΝ. ἩΘδά]διη 979 πτύχας ἄρδω ΒΊ]αγαθ5 988 ὕπερ ἀχρίζεν 
ΒΔΥΠΘ5 992 Βα. αἰϑέρ᾽ ἃ λαμπάδ᾽ ὠκυϑόαν ἄνυμφ᾽ οὗ 1014 ποδὸς 
ἅλμα τᾶς ὟΝ. Ἠδφα]δτα 998 ἐπυργώσατο 

1006 πόνους] γόους (ὐ. ΒαΒΟΠΘ 1009 ἧσπερ ἕστηχας ΒΙαγάο68 
1014 ποδὸς ἀλλαγαῖς Ἐν. ἘΠ115 1026 ἴϑ᾽ αἵτινες εὐναὶ 1άθτη 1029 

(λυγραῖς ἀσβόλοις Ἰ᾿. Β]αΙκ6) 1038 πένϑος συναιμόνων 1049 δόμους 

(ν61 δόμον) περάσασ᾽ 1008 ἀλλ᾽ οὐδέ σοί τι ΒΙαγ 65 1012- -,Γ019 
ΘΠουιοῶ ὑθ5. τηϑῦσιθαβ ἀαὺ Τὸ. Αὐπο]αῦ 1088 γνώμαισι δευτέραισιν 

1089 τέκνων] παϑών 1098 ἥδιστα πρόσϑ᾽ ἰδεῖν, ὅτ᾽ ΒΙαγ 65 
1101 πατρὶ δ᾽ ἤδιον τί δὴ Ο. ΒαβοΠ6 1106 ἁποφϑαρῶ 1108 

δυσπέλαστον 1112 μηδὲν] μηκέτ᾽ ΒΙΔΥ 65 1114- -1104 αὐϊπαὰθ 
ταϑύγι τι οὗ αὐδύϊιου ρα θγ15 αἰβύσιουιῦ ΠΝ, Αὐπο]αξ, τἴθτη οσῸ ἄϊνουβδ, 
τα ύοπθ (οἷν. Ζοιύβοην. ἢ, ἃ. Ογτηπδβιϑίνγοθθη ΧΧΧΙΙ τ. 4τ0 5464.) 1116 
ἀμενοῦς] ἀκρατοῦς. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἐστὶ ΒΙαγ 65 1118 πολλοῦ ϑρήνους 
ζώσης μέτα δή Οὐ. ΒύΒοΠ6 1119 καταχναιομένης 1126 ἀλγέων 
πικρῶν 1164 παρὰ] κατὰ ν0] περὶ Ἠργσνθγάθῃ 1160 ἐπιβάλω 
ΒΙαγ 68 1184 ὠφελεῖν πάτραν Ἐ'. Οτι. ϑομτηηϊαῦ 1192 πολεμίαν 
ΤΠ 5 ΣῚ ἡ" 

1208 πόλιν] πέλας 1209 δειχϑεῖσα] κουφϑεῖσα 1211 ἡγίσϑη 
1212 ᾿Ισϑμίῳ ϑεῷ 1229 τόνδε γ᾽ ὕρκοις ΒΙαγαθβ 

Αἃ ΤΙ 8 (Βδοοβ85) 

18 μιγεῖσ᾽ 28 πρώταις δὲ Θήβαις 82 αὐτόσ᾽ ΒΙαγαΘ5 
88 φρένας ΕἸΤΉΒ]6Υ 84 τ᾽] δ᾽ ΒΙαγάθ5 50---ὅῷ ἀροΙοῦ ΟΟΠ] 8 ηΠ 

θ04- ΤΊ ΘΟΥΎΡΠ8ΘΟ, 12---104 ομοτο, 105 5α4., 120 544. ἢ ΘΙΩΙΟΠΟΥ5, 188 566. 
ὁποτο ὑγιρυιῦ Ν᾿. Αὐπο]αΐ οὐ χάματόν τ᾿ ἀκάματον ΕἸ ΠΊΒΙΘΥ 712 ἦ 
μάκαρ 82 ϑεραπεύων 

109 ϑαμὰ βακχχιοῦσϑε 128 τρικόρυϑοι 120 ἐντόνῳ 141 
ἀΐσσει] ἐγείρει 110 ἀνάπτειν) τινάσσειν ν01] καϑάπτειν ΒΙ γα 658 
118 ἤσθϑημεν ἸΠ]τη5]6γ, ἤσϑην δὴ γ6] ἠσθόμην, κλύω ΒΙαγα 65 180 
ἕτοιμος ἥκω Ἐ]γ.Β5]6 ΥῪ 

2017 χρεὼν χορεύειν 209 δι᾿ ἔριδος δ᾽ ΒΙαγάθη [ δ᾽ ὄργι᾽ (ν6] 
τοὔργον) ϑραρθ" 210 δᾶαθ ρϑύβοηδθ ποίδιπη ΚΑ. 211 λέγων Ε΄, Κασδιιβ 

212 ἸΠενϑεὺς) καὶ μὴν τηθιηοταῦ ΒΙαγ 685 201 ἀναίνομαι πάτραν 
Πρροϊὰ 201 γίγνεται) πίνεται Ἐ᾿. ὅα. Βομιηϊαῦ 202 οὐδέν ἐστιν 

“αν. 
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ἔτι 210 ϑράσει τὲ δεινὸς γ61] ϑρασὺς δὲ πᾶς τις ν6] ϑρασὺς πεφυκὼς 
212 οὐ 822 ᾧ σὺ δὴ γελᾷς νοὶ] οὗ σὺ καταγελᾷς 70 9]. τ΄ 

ΒΙαγ 65 

800 πέτραις] νάπαις ΒδρΡοΙ]ὰ 814 οὐ φρονεῖν ΔΥΊΘΒΘΙΘΥ 
818 ὁ νοῦς ὁ σώφρων 6χΧ ϑαυϊᾶ. ν. ᾿Δρίστιππος ΒοΘΟΚΗ 821 νῦν τ᾽ 

ἄνευ τούτων νοσεῖς ΝΥ. ΗΘδα] δ) 8581 ϑύραξε)] ἀϑέριξε Μαεύ]δθ 
841 δεῦρ᾽ ὅπως (γ6] ἵνα) στέψω 84ὅ τῆσδε ΒΙαγ 65 8ῦ8 οἷσϑ᾽ 
ὕπου ὩΠΟΒΥΤΙΊΙΒ 811 γᾶς ἘΠΤΏΒ]6Υ 

44δ φροῦδαι πέλουσι ΒΙδγΥ 65 401 μέλεσϑε χειρῶν ὙΥΊΘΒΘΙΟΙ ᾿ 
τόνδ᾽ 4ἀδῦ εὖ χλιδῆς (γ6] τρυφῆς) ὕπο νΕ] ἐκτενισμένος 459 τὴν 
Ἀφροδίτης καλλονὴν ΒΙαγα68 401 οὐκ ὄκνος οὐδείς ΥΥ ΔΚΕἤο]4 
406 ἡμᾶς ἐθιάσευσ᾽ ἘΠ]ΤΒΙ6Υ, ἡμῖν ἐξέδειξ᾽ ν6}] αὐτὰς ἐξέδειξ᾽ ΒΙαγαο5 

408 Σεμέλην ὃς ἔξευξ᾽ ἐνθάδ᾽ οὐ καλοῖς γάμοις Βυγρεα 4172 ἀβακ- 
χεύτοισιν ἐξαυδᾶν ν6} ἀβαλχχεύτοισι δεικνύναι 410 ἐχϑαίρειν 
411 ὁρᾶν ἔφης (γ6] σὺ φής) 

04 αὐδῶ ᾽μὲ ΒΙαγ 685 ὅ060 οὐκ οἶσϑ'᾽᾽ ἔτ᾽ εἰ ξῇς ΝΥ. Ἡθδά]δγη 
οὐκ οἶσϑα νῦν οὔϑ᾽ οἷα δρᾷς οὔϑ᾽ ὅστις εἶ ν6}] οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι λέγεις 
οὐδ᾽ ὃ δρᾷς οὐδ᾽ ὕστις εἶ ὅ08 ἐνδυστυχεῖν σοι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειον 
ἦν ΒΙαγα 65 518 οὔατα ἡμᾶς γὰρ ἀδικεῖς .. ἄγων ΤΕ. απ. Βομτηϊαΐ 
89 τε] δὲ ὅδά ἄνα] ἅμα ὅ04 ἀγρώστας γ6] γοῦπιβ ἀγραύλους 

ὅθ8 ὠχύροον ΒΙαγαθβ 5160--ὅτ8 --- 5805. οὑπὶ Ἠθγτήϑηπο οὗ 
ὅ82- 88 --- ὅ89--ὅ98 5ἰαίιθηβ Ππ85 ραγίθϑ απϑύθαου οπογθυΐβ, τα πῶ 
ΘΒουῖοα, ΘΟΙΎΡΒδΘΟ ἐσ θαϊ ᾿᾿. Αὐποϊὰῦ 19 πόϑεν {πόϑ᾽), ὅϑ9 ἰώ, 
ὁ Διὸς ὁ Διόνυσος ὦ 1άθτα 98 ἔλιπε] ἔβαλε 

028 κἀν ΒΙαγά 685 688 ἔρραξεν ὟΝ. Ηδεφάϊατα (ἀοὈοὈοῦ ἤραξεν) ᾿ 
συντεϑράνευται 039 {ὅδε προνώπιος τάχ᾽ ἥξει 041 στῆσόν ποτ᾽ 
ὀργὴν καὶ ϑὲς ΒΙαγάΘ65 | ὀργῆς δ᾽ ἄπο ϑὲς ΔΠΟΠΥΤΙΩΙΒ οδὔ στρόφις 
σοφὸς σύ ΜΘ} ]γΥ 6608 πρὸς τί ϑεὶς ΥΊΘΒΘΙΟΥ | λόγου] ὁδοῦ θ18 
ὑπεξήκριξεν ΒΙαγαθδ 688 σώμασιν παρειμένοις ὙΥΊΘΒ56]Ι. 098 συνε- 

ζώσαντο 
101 σπαργῶν] σφριγῶν 112 ϑεόν γ᾽ ὃν 1160 ϑαυμάτων τὲ 

κρείσσονα (γ6] ὃ᾽ ὑπέρτερα) 186 μόσχους 188 ἔχουσαν ἐν δισσαῖν 
Ι “᾿ “ἋΛΟἯ ᾿» ’ 

χεροῖν 141 ἤ σ᾽ ἂν ξυνάψαι γ6] ἢ ἂν σὺ ξυνάψαις ν6] ἢ ἄν τις ξυνά- 

ψαι τῦ4 ἥρπαζόν τε τἀν δόμοις (γ6] τὰκ δόμων) βίᾳ τῦθ συνείχετ᾽ 

γ6] ἐσώξετ᾽ 100 οὗ δὴ ΒΙαγάθ5 101 τὸ δ᾽ αἷμ᾽ ἔνιψαν ΝΔΌνΠ]Π16γ8, 

νίπτουσι δ᾽ αἷμα 191 εὐίας σ᾽ 1905. ϑήσω φόνον τε... πολὺν 

ταραγμόν τ᾽ ἐν 199 ἐχτρέπειν] τινα τρέπειν 

814 ἴδοιμ᾽ ἂν ἡδέως νιν 81ὅ ὕμως δ᾽] καὶ πῶς 820 γὰρ 

οὖν φϑονῶ 894 εὖ τ᾽ οὐ εἶ σοφὸς πάνυ ΒΙαγ 465 πάμπαν σοφός γϑ] 

σὺ. πάνσοφος Ἐ΄. απ. Κομημηαύ 828 ἦ 881 ϑήσει ΒΙαγαθ68 

841 δώσει] ἴοτὺ. τίσει 8ὅ8 τῶν φρενῶν ΒΙΑΥ 68 8600 ὡς πέφηνεν 

ἀνθρώποις ϑεὸς ὟὟ. Ἠθδάϊατα, ὃς πέφυκε παντελῶς ϑεὸς γ61] ὃς πέφυκεν 

ἐχνόμοις (γ61 ἐχδίκοις ν6] ἀσεβέσιν) ϑεὸς ΒΙαγα 68 801 εὖ φρονοῦσι 

δ᾽ ΕἸΙΏΒΙΘΥ, ἀνθϑρώποισί τ᾽ ΒΔΡρο]ά, ὁσίοισιν δέ γ᾽ 8608 ϑήσω] στήσω 

801 ἡδοναῖς] ἐν μυχοῖς 8106 σκπιεροκόμοιο 819 κορύφὰν 

908 ἔφυγε κῆρα 909 βροτοῖς] ϑνατοῖς ΒΙαγ 465 980 ἔνδον] 

ἀεὶ Ἠογπογάθη οϑὔ ξῶναι τί σοι ΒΙαγ 68 937 παρά) κατά γ6] 

περί Ἠογνθγάθῃ 968 ἁβρότητά μοι ΒΙαγ 68 981 Μαινάδων ἐς 

κατασχοπὴν πῦπο ρῥτοροπιὺ ΟΥ. ΗἩθϑαϊδτη 989 (ἀφ᾽ αἵματος ὩΠΟΙΨΤΙΗΙΙΒ) 

991 γένος] γόνος ΒΙαγάθ65 



{{] ΠΠ Αἀάοπᾶα οὐ (οΥτσθηᾶδ 

1000 οὐ ξηλῶ ὝὟ, Ἠθδάϊαιη [ χαίρω] καιρῷ Μαϊί(μῖαρ, καιροῦ Ξραρσου. 
1000 τῶν ἀεὶ] χρεὼν αὖ Μαίῃϊδ6 1018 πυρὶ φλέγων Β]αγᾶθ΄. 

1029---1042 οἤοτῖοα αὐΐπαιθ οΠογθαῦίβ 1 αἱ Ἦν, Αὐποϊάθ 1042 ἄδικά γ᾽ 
1062 συσκιασϑὲν 10 αὖϑις αὖ κατέστεφον 1000 ὄσσοις ὁρᾶν 

(γ6] ἰδεῖν) ν9] ὥστ᾽ ἐχμαϑεῖν γ6] ὁρᾶν σαφῶς ν6] ὁρᾶν ὄχλον γεὶ μαϑεῖν 
(νοὶ ὁρᾶν) ὅπου (ν6] ὅσαι) 1060ῦ κατῆγε μᾶλλον μᾶλλον 1061 γρα- 
φόμενος)] στρεφόμενος ΒΙαγάθ5 ! ἕλκειν δρόμον ΘΘΆΡΘΥ 1013 ὀρϑὸν] 
ἱερὸν (γ61 ὑγρὸν) 1018 ϑεῶν τις ὥς γ᾽ ἐπεικάσαι (γ6] ὡς ἐπειχάσαι) 

1089 σεμνὸν 108 ἔσχε 
1124 οὐδ᾽ ἔλευσσέ νιν 1180ὺ.1.1. 1132 ἐστέναξεν Β]αγ 4685 

1108---1199 αὐἱπαὰθ Ποῦ 1ἢ ὈΠΠΟ ΟΥ̓Ιη6 ΟοΟἸ]οοαύ5. ΘΥ Δ]ῦθυ- 
πϑηδριι5 σι θυϊῦ Πν. Αὐπο]αὺ 1161 τ᾽ ἐπὶ στόμ᾽ Ἄιδα Ν, Μδοπίοοϊ, 
τ΄ ἐπιστολάδαν ΝΥ. Ἠδδα]δτη 1103 ἀγών ἐσϑ᾽ αἵματι ΒΙαγ 65 
1119 πρῶτον 1ᾶτῃ ἘΠ] ΤΉ 5]6Υ ρῬοβὺ 1188 Ἰϑουηϑιη (ἸΟΥΊΠ) ὙΘΥΒΌ ΙΗ 181 
ϑΟΠΟΘπΘ βίαθαθθεῦ 

1211 ἥγισται 1214 τριγλύφοις κάρα 1244 οὐδ᾽ οἷον φέρειν 
γ6] οὐ φατὸν λέγειν 1240 τάλαινα... ἐξειργασμένη 1208 ἴδοι 

. 1281 δύστην᾽ ἀληϑῶς ὡς ν6] δύστην᾽, ἀπόστηϑ'᾽- ὡς 1288 χαρδίαν 
πηδᾶν ποιεῖ ΒΙαγ 65 

1801 οχὑγθῃ)]η ὙΘΥΒΊΙη 6556. ΔΙΏΡΙ]ΙΟΥΙΒ Θ᾽ 5. ΟΥ̓Δ ΙΟΙΙ5, απὸ Ασϑαξ 
τη θη γῶν [111 ΘΟΙΏΡΟΠΘΗΒ ἰδιηθηθαΐῳ 510 οὖ 886 ᾿πουβαγουὺ (ν1. δα ν. 1529), 
Ῥαύεὺ Ποθοτὺ 1812 δίκην δ᾽ ἂν 1322 ὡς κολῶ ᾽γὼ ΒΙαγάδ5 
1880---1889 αὖ ᾿ἱπορύπιη ογϑοόμπ]ατη ἀο]οὺ 4. (αι, ἡ ὰθυμοη 1388 πολλὰς] 
πολλοῖς ν6] ἐχϑροῖς 1384 (ἂν ἴδοι) ΒΙαγ 65 1880 μὴ δ᾽ ὅϑι ϑύρ- 
σος ΝΥ ΊΘβοΙθυ, μήτε τι ϑύρσου 1887 Βάχχαι δ᾽ ἄλλοισι ΒΙαγ 65 

Λὰ Τ᾽ 4 (Ηετδο]14 85) 

Αὐρατη. 1ἴη. 8 Ζήμητρι τῶν εὐγενεστάτων παρϑένων ἈΔαΘΥΙΗΔΟΉΘΥ 
γ. 4 πόλει τ᾽ ἄχρηστος] φίλοις τ᾽ ἄμικτος ΒΙαγᾷᾶθβ ὅ αὑτοῦ δ᾽ 

ἐραστής δα ημμθ6]16υ, αὑτῷ δὲ χρηστός ΒΙαγ 685 21 προπίνων Οοθοῦ 
θὅ δ᾽ ἦσϑα τῶνδ᾽ ἄρ᾽ οὐ καλός ΒΙαν 4685 12 ἀτιμίαν ἘπρΊ]απα 

18- [110 ομογίοα οοΥΎρμπδθο ὑγιραιϊῦ Ἡ. Αὐποϊάϊ 14 ποία συμφορά; 
δείξει τάχα 16 χύμενον] κείμενον 81 ἦ 82 ἁλίᾳ 91 54. χειρὴ 
ες φράσον] χερσὶν κομίξεις νεοτραφεῖς κόρους, φράσον οὗ ἡ... εἰπέ 
μοι 96 μελόμενοι] βουλόμενοι 

106 βιαίως 108 μεϑεῖναι] προδοῦναι ν6}] προέσϑαι ΒΙαγ 68 
110 πρὸς τόνδ᾽ ἂν ἁγών τἄρα τοῦδε Ηθηηδηη 140 ἔχων] πόλεως 
ΒΙωγ ἄθ5. νϑυβάτη ἀο]οὺ Τρία μα 148 κυρίας ϑοΔΠΡΟΥ 100 ἐλπίξω 
τί που (ομοῦ 102 ἀνόλβους 108 λόγους τῶνδε καὶ τὠκτίσματα 
103 Τιρυνϑίοις τε πόλεμον 169 ἕρπ᾽ εἰς τὸ λῶστον ΒΙαγαθ5 | αἱρή- 
σειν ὥθαρΘΥ 188 πρόσϑεν] ᾿᾽ντεῦϑεν 190 (ὄστις Ἄργος ἂν) ΒΙαγάθβδ 

190 τότ᾽ Ἄργος ἘΔΘΗ56 199 ἐγώ τοι (ν6] γὰρ) 
202 πόλει τάδ᾽ ἀρκεῖ 212 τούτων γέ που 210 σοι] τοῖς 

223 αἰσχρὸν τοῦ πόλει χωρὶς κακοῦ ΒΙαγάθΒ, αἰσχρόν, ἐν δὲ τῇ πόλει 
κακόν Πρ] πᾶ 221 ναὶ πρὸς ΒΙαγάοθ 228 χεῖρας ἘΠΤΆΒΙΟΥ͂ 
280 ἅπαντα γὰρ] εἶ πάντα γάρ, ἀρ] οὐϊ5. νουβῖθιΒ 281 54. δὺ ραγϑίοα!α δ᾽ 
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᾿ΐὰ ν. 282, Οϑὶὀ 5381 χρείσσον᾽ ἤ σφ᾽ ὑπ᾿. 940 τε] δὲ 208 πλείω] 
μείξω ΒΙαγ 65 299 γάμων ἀπ᾽ ἐσϑλῶν ἘΠρΡῸΥ 

818 εἴς νιν Ε΄. αα. δομτηϊαῦύ 820 (κἀν ϑανοῦσ᾽, ὅταν ϑάνω Οοτ) 

820 ἀοϊοὺ Ο. ΒιΒΟΠΘ 80ῦ ἀντομένους] ἁπτομένους ΒΙαγᾶθ5 
807 οὐΐατη βασιλῆς τι δείσας Ε΄. ὅτι. Βομιηϊαὺ 888 πάρεισιν ἢ μέλλου- 
Ε» ΒΙαγ 65 884 σ᾽ ὁ ΒΙοιηῆο]α 886 χοὺ μάλα Ὡἀποηγτηιβ, καὶ 
'τάχ᾽ οὐ 894 δ᾽ εἰς ὀφρὺν 890 στρατόπεδόν τε καὶ δόρυ γ6] στρα- 
'τόπεδον δορὸς δίχα 

400 τέμνεσϑαι] ῥέξεσϑαι 407 ἐν δὲ πᾶσι ΒΙαγᾷοα 414 ἐκ χερῶν] 
᾿Θὐΐαιι εἰς μόρον Ε΄. αι. βομιηϊαῦ 418 ἤν γε δὴ δράσω ἘΠ]ΠΜΒ]6Υ ᾿ 
᾿'δράσω τι δή ὥΘΑΡΟΥ 429 ἐς γῆν συνῆψαν χεῖρας Ο. ΒύβοΠΕ, ἄελπτα 
(ν61 ἔγγιστα) γῇ ξυνῆψαν ΒΙδαγ 685 460 αδ]οὺ Οδι1 482 θέλω δ᾽ 
ἐρέσϑαι 498 ἐν τῷδε δὴ ἐχόμεσϑα γ6] ἐν τῷδε γὰρ κείμεσϑα 

ὅ10 αἰσχυνοῦμαί γ᾽ οὐδ᾽ ἐάν τις καὶ λέγῃ ὅ19 κακοῖς ὕ28 
κόρην μ᾽ 26 δέ γ᾽ ἂν πρέποι 628 ἡγεῖσϑε δ᾽ (γ61 μ᾽) οὗ ΒΙωγᾶθ85 
᾿ς ὅϑ80 ἣ ϑέλει ϑανεῖν ὕπερ Οοβού, ἤ γ᾽ ὕπερ ϑέλει ϑανεῖν ΒΙαγάθ8 
᾿δῦ8 κελεύεις] λέγεις σὺ ν6] ρούτι5. μεσεύεις Ο. ΒΆΒΟΠΘ δ0ῦ τοῦτο 
χροῇξε ν6] τόδε πόριξε ὕδ88 ἡμὴ κάτω δὴ ΒΙωγαΘ65 ὅ94 βροτοὶ 
Β, απ. δομταιαύ ὅ90 μεγίστων ΝΆΘΡΘΙ ὅο7 μέγιστον ἐκπρεπὴς (γ6] 
διαπρεπὴς) ν6] μέγιστα διαπρέπουσ᾽ ὅ99 ϑανοῦσα δὴ νεμεῖ ΒΙα γα 65 

609 ἄνδρα] φῶτα ΕἸΤΆΒΙΘΥ 610 βεβάναι βροτὸν (ν6] ποτ᾽ ἐν γο6] 
τιν᾽ ἐν) εὐτυχίᾳ 611 παρὰ] κατὰ 614 τὸν δ᾽ ἀτυχοῦντ᾽ (ν6] τὸν 
δὲ πεσόντ᾽) εὐδαίμον᾽ ἔϑηκε 082 οἵα δή ᾿στ᾽ θὅ7 σοῦ πρόσϑε, 
“ναοῦ 061 πόδα] ποιεῖ ΒΙαγα 65 0602 σοῦ νῦν ἄπεστι ΒΙοΙηΠο]α, 
οὐ νῦν πάρεστι 61 ὥς γ᾽ 098 ὡς οὐ μενοῦντα μ᾽ ἄλλα 

109 ἐντὸς ὧν 128 μελλησμὸν 128 λαιὸν δ᾽ ἔρειδε 48 

“τοιοῦτος αὖϑις ἵνα τροπὴν ΒΙδγ 68 7140 56. γοῖρα οὐκ ὀρϑῶς... δό- 
κηῆσις Θχραηριὺ Βηρ]δηα 141 χαλῶς] κρατεῖν ΤΣ ᾿δ 1] τὸ 
τῦά γλαυκᾶς τ᾽ ἔτ᾽ (ν6] τ᾽ ἐς γ6] τάδ᾽ ν6] ὃ᾽ ἅμ᾽) ᾿ϑάνας ΒΙαγ 68 

Ἰθῦ ϑωπεύσομεν Ἄργος ΕδΘ56, καὶ ϑώψομεν Ἄργος. Ἀ71ὅ8 856. 
(ϑνατῶν... φανοῦνται] ἥσσους δαίμονες ἔκ γ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται γ6] ἥσσων 
Ζεύς ποτ᾽ ἂν ἔκ γ᾽ ἐμοῦ φανείη) ΒΙαγ 65 1609 ἥσσους οὐράνιοι γένους 
“φανοῦνται Ο. ΒαΒΟμΘ, ἥσσους οὐράνιοι ᾽π᾿ ἐμοῦ φανοῦνται ΝΥ. Ἠθδα]δ1ὴ 

114 (δορυσσόον δὴ) ἡτῦ ἐμᾷ γε κακᾷ 119 φϑινὰς] τετρὰς ν8] 
Ι τριὰς ΒΙαγ 685 181 δὲ γᾶς ὄχϑῳ (οὐ 114 δορύσσοντα) ΕτΤαταί, δὲ γᾶς 

παρ᾽ ὄχϑῳ ΒΙαγά65 188 4616. ..(ἴοτῦ. ἰάχει"" Ἰϑ8ῦ τούσδε 181 παν- 
᾿τευχίας 188 ἡμέρα ϑήσει ταχὺ 189 ἐλευθϑεροῦσϑαιν 192 ξῶσίν 
τε κεϊσὶν ΒΙαγ 65 7198 οὐἰΐδια ἄρ᾽ ἔστιν ἘΠ]ΤΉΒ]ΘΥ 

808 καὶ κτανών μ᾽ 821 οὐκ] οὐδ᾽ 822 οὔριον φόνον] ὦ... 
ξίφος ΒΙαγ 65 838 πόσον δέ τιν᾽ ἀλαλαγμὸν Ε]ΤΊΒΙΘΥ 880 ἔρρηξεν 

880 ἐναλλαχϑεὶς ν6}] ἐπηρείσϑη 881 (ἐκαρτέρει μάχη) ΒΙαγ 68 

᾿ 

840 ἵππιον Ἐ]ΤΉ5]ΘΥ, ἱππικὸν ὩΠΟΠΥΤΠ5 858 δὴ] δὲ 8ὅ8 ἡβώντων 
τύπον (γ6] σϑένος) 861 τε] δὲ 8160 δ᾽] τ᾽ 884 κύπτοντα καὶ 
γ6] πεσόντα καὶ γ6] κρατούμενον ΒΙΘΥ 085 898 ἐνὶ δαί] εὔι᾽ δει ν6] 
᾿εὐιάζει ὟΝ. ἨρϑαΊώτα 894 ἔστιν δ᾽ 899 564. τελεσσιδώτειρα Ζεύς 

(ν6] Ζάν) τε Κρόνου παῖς ΒΙΑΥ 465 
900 ἀεὶ ὥν τξε ὩΠΟΏΥΤΙΙΒ 914 δαϊχϑείς 919 πολλοῖς] κἄλλοις 

᾿ς 924 ὥβριν ἀνέρος νο] ὕβρεως βροτόν 980 τύχην] βλέπειν ΒΙαγ 68 
949 χατήγαγες] γαίας κάτω ν6] κάτωϑε γῆς Ἰν. Β}118 966 δέ γ 

᾿ἠϑέους 912 ἔστιν ὕστις τοῦτον ΒΙαγ 65 980 ψέξει Οο)οῦ, λεγέτω 



80 Αἀάοπμᾶς οὐ Οοτγροηᾶα Ἷ 

981 εἰκός τε καὶ .. ἔχειν 994 νυχτὶ φροντίζων ἀεί νο] νυχτὶ μη- 
χανήματα ΒΊαγ 465 9909 ἀκούσεται γοῦν ἐσϑλὰ ὙΥ. Ἠραάϊαμα, ἤκουσεν 
ἂν πάντ᾽ ἐόϑλὰ ΒΊαγ 68 

1014 ἅττ᾽ εἶπας Οοὐοῦ, ἅ (γ6] ὅσα) μ᾽ εἶπας 1016 τόν γε., 

σέβειν 1017 οὐκ ἂν ἀχϑοίμην 1024 τὸ γὰρ δρῶσ᾽ οὐκ ἐγὼ ω 
(ν6] οὐ καλύψω ᾿γὼ) χϑονί 1026 τήνδε δὲ χϑόνα ΒΙαγ 68 1041 
μὴ ῥεῦμ᾽ δποηγταιβ ἐάσῃς σφ᾽ ΒΙαγαθ5 

Αᾷ ΤΙ ὅ (Ηοτου]οια) 

1 τεκχνοῦσι] χτίξουσι 1054. ἣν πᾶς ἐν (ν61] σὺν) ὑμεναίοισι Κα- 
δμεῖός ποτξ λεὼς ἀνηλάλαξεν 11 οὐϊϑιη χωτοῖς ἀνηλάλαξαν 81 πα- 
τρὸὺς] “ύκος 40 σβέσῃ] ᾿κνίψῃ 51 χρείᾳ 2 ἀστρώτῳ ν 
08 οὔτε πατρὸς ἀπελαύϑην 606 πηδῶσ᾽ ἐν ἔριδι 69 ἐκεῖνα πάντα 
φροῦδ᾽ ἀνέπτατο 18 οἱ δ᾽ ἐξελέγχουσ᾽ ν6] οἱ δ᾽ εἷς ἔλεγχον ἦλθον. 
ἄλλος ἄλλοϑεν 82 γῆς ὕρων (ν6] ὕρους) ἂν 917 ἔλϑοι δ᾽ 

100 ἀϑλίας 108 οἱ δ᾽ ΒΙαγαθδ 107 544., 119 564ᾳ., 180 ΕῚ 
ΒΙΠΡῸΠ]15 ΘΠοΥΘαὐ15 1 α1ὺ ἩΘυτηϑηΠ, ΠΘΙΔΙΟΠΟΥ5 οὖ Θούυρηδθο Εὐ. Αὐποϊάΐ 

111 νυκχτίφαντον ΒΙαγ 65 118 (τρομερὰ μὲν οὖν ὙΥδΚοΠ6]4) 
184 οὐδ᾽] ἀλλ᾽ ΒΙαγ 68 189 τόνδε ὩΠΟΠΎΤΗΙΒ 141 οὐΐδη χρὴ δέ, 
δεσπότης ἐπεὶ 101 ἐς φυγὴν 104 τάξιν μὴ (γ6] οὐ) λιπών γνΕ] μὴ 
τάξιν λιπών ΒΊΙαγαθ5 1608 ἐμοὶ ΄ᾶτὴ ΕἸ] 5] 6 Ὺ 181 9᾽] δ᾽ 184 ἦ 
ΒΙαγ 65 ρΡοβὺ 185 ἰδοῦηϑηι βὐαύα!ϊὺ ΗΘ θη 190 τῶν πέλας νεὶ] 
τῶν ἐτῶν 196 εὔστολον 190 ἐφεὶς 

οὔθ τὸ 221 ἔδωχεν 288 λόγους ΒΙαγίᾷεβ 244 ἐμπίμ- 
πρατ᾽ οοτηχποπᾶδεὺ Τιϑαξθηβθο [ αὐτὰ Ηθδενογάθη 250 δὲ] τε ἢ] 
219 δόξω 288 σὺ μὲν δόκησιν ἔλαβες εὐχλεᾶ δορός 294 τε] δὲ 

297 χαὶ τίς ϑανών ποτ᾽ ἦλϑεν (γ6] ϑανὼν ἀνῆλϑεν) νε] τίς τῶν ϑανόν- 

των ἦλϑεν ΒΙαγ 65 299 σκαιὸν] σκληρὸν Β΄. απ. ΞοΒηηϊαῦ 
802 παραιτησοίμεϑα 809 ἐχφεύγει 818 ἤντησ᾽, ὕβρεως ἂν... 

ἔπαυσά νιν ΒΙαγαΘ5 840 μάτην δὲ παιδοποιὸν ὧν ἐχλήξομεν Ῥῆυρκ, 
μάτην δὲ παίδων πατέρ᾽ ἐμῶν ἐκχλήξομεν 801 πλάχτρῳ 861 δ᾽͵] τ 

809 μαχρῶν άϑτθ0 (δορκάδα) 886 πέραν δ᾽ (γ61] τ᾽) ἀργυρορρυ- 
͵ τᾶν Ἕβρου ἐκπέρασεν ὀχϑᾶν 889 Μαλιάδ᾽ ὗ 

428 (ἐχπεράσῃ) 484 (βίου τελευτὰν) 489 54. παρέσχον ἀλχάν᾽ 
ΒΙαγ 68 440 ποσίν] πρόσϑ'᾽ 450 γραίας ναρὰς Ε΄. αα. ϑοβηηαῦ, 

ὑγρὰς 4θὅ τε] δὲ 488 συνενέγκοιμεν ἐκ 489 δ᾽] τ᾽ ΒΙαγαθδ 
ἐνεγκοῦσ᾽] ἀμέργουσ᾽ ν6] ἀγείρουσ᾽ ῬαγροΟΙά 494 καὶ σχιὰ] δεῦρο καὶ 

4950 ἐλθὼν ἡμὶν ἂν 498 σοί, Ζεῦ 
08 σμικρὰ 16 ὄντ᾽ ἠκούσαμεν ΒΙαγ 65 22 σωτὴρ ὅδ᾽ ὑμῖν 

οὐδέν ἐστιν ὕστερος Β΄. ατπι. Βομτηϊαὺ ὅ28 πρόϑυρα ὅ40 ἢ πότμου. 
δῦ9 τινες ΒΙαγα65 04 δεδορκότες] δεδωκότες ΝΥ ΑΚΘΠ6]α ὅθ8 

ἕλκημα] ϑοίναμα ὅ11 διαφορῶν] καταβαλὼν ὅτ18 τε] δὲ ΒΙαγ 688 
ὅπ] καὶ πατρὶ καὶ τέχνοισι, ΟἸἴτη Εἰ, απ. Θομιηταῦ, καὶ παισὶ καὶ τῷ 

πατρὶ (γ6] γονεῦσι) ν6] καὶ παισὶ καὶ τοκεῦσι (γ6] τῷ τε πατρί) ΒΙαγ 68 
81 οὐκ ἐκσοβῆσαι, ΝΥ αἸκο ἢ 614 ὕδ0 τ᾽] δ᾽ ΒΙαγα 685 88 ὀλβίους 

ἂν ὧδέ πως Ἠογμνροιάθρθη 90 νυν 
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δὰ Π ὅ (Πδϑυου]θι) 81 

6θ0ὅ τάδ᾽ 012 δωρουμένης 614 ἦ γὰρ 011 ἐλϑὼν δ᾽ ἐν- 
ϑάδ᾽ εἴσεται σαφῶς (ν61] τὸ πᾶν͵ὐ 020 ἢῇῚ 628 καλλίονες γὰρ ΒΙαγ 65 

626 σὺ δ᾽ Ε΄ αὐ. Βομτηϊαύ 629 οὐ μεϑιᾶσ᾿ 682 ναῦς 9 ΒΙαγάθ85 
6084--6080 βαβρθοῖοβ δαθθὺ Βουμμδγαν 086 ἔχουσιν, οἱ δ᾽ οὔ] οἵ 

τ᾽ οὐκ ἔχοντες ΜΔΘΕΪΥ 041 βλεφάρῳ 649 λυγρόν τ᾽ ὀλοόν τε 
6060 κατὰ] μετὰ ΒΙαγ 68 6ὅ8 αἰξὶ] αἰπὺν (ν61 αἰπὴν) ἩθΥ γάθη 
668 ἁπλῆς ἘΠ]ΠΊΒΙΘΥ 612 μόνον] μέγαν ΒΙαγαθ5 087 παιᾶνας (οὖ 
018 μὴ παυσαίμαν) ΝΥ͂. ἨθδαΊ]δτα 

τ09 ἃ χρῆν] ἐχρῆν ὥΘΑΡΘΥ 119 εἰ ϑεῶν γε μή τις ἀνστήσειέ νιν 
ΒΙαγ 65 728 οὐΐϊδιη τῶν δωμάτων Εἰ. αι. Βομταϊαί, ἐκ δωμάτων 
129 δ᾽] τ᾿ οὖ ἐγκλήσεται ΒΙαγαΘ65 τϑῦ-- 62 αὐϊηάθοίτη ΟΒΟΥΘα 5 
αἰβύσιθυιῦ Ηθυτήϑηπ, ΟΟΥΎΡμ860 οὖ ἀποῖθτιβ ΠΘιηΠπουϊουιτη ᾿ὐ. Ατπο]αΐ, 
τϑῦ- 162 οὐ 81δὅ-- 821 αὐἰηαθοίτη οΠπογθυθϊβ Ὁ. Ηθη86 140 δώσεις] 
ἕογύ. τίσεις δῦ ἐχτίνειν 110 λιμένα γε τὸν ᾿ἀχερούσιον λιπών 
111 δοχημάτων δ᾽ ΒΙαγ 65 180 ὄλβου κλεεννὸν Ἠθιθγάθη 

811 ἃ νῦν ϑράσος ἀμφιβαίνει Ῥῆαρκ 810 -- 821 ΘΟΥΎΡΏ86Ο οὗ 
ἀαοῖθα5 ΒΘιμ!Πουϊοσιτη ὑγιυϊὺ ᾿ὸ. Αὐπο]αὺ 840 χόλον ΒΙαγάθε 
864 (ἅττ᾽ οὖν ΟοὈο) 808 μαρτύρομαι ᾽γὼ νϑ] μαρτύρομαι δὴ 
860 τάχος ἐπιρρύξουσ᾽ ὁμαρτεῖν ὡς κυνηγέτης κύνας ὈΙΔΥ 685 804 
καταρράξω ὟΝ. Ἠδεαάίαηὶ 866 ἐμή σφε λύσσ᾽ ἀφῇ 869 ταῦρος ἐμ- 
βολὴν βλέπων ΒΙαγα 68 8τῦ---921 αὐἰπαθοίτη ομογθαῦβ αἰ θα Ὀαῦ 
ανουϑῳ ταύϊοπρ Ηθγτηδππ, αἸνθυβῶ ᾿ὺ. Αὐπο]αὺ 816 πόλισμ᾽ 818 ταῖς 

μανίαις λύσσας γ6] μαινάσιν λύσσαις γ6] λύσσαις μαινάσιν 888 ἕχκα- 
τογχεφάλας γ6] ἑκατογκεφάλων ΒΙαγάθαι͵ 884 μορμορωπός ΝΥ αΚοῆοθ!α 

908 πέμπει 9838 ῥίζας] κόρας 959 ϑεὶς πεπλωμάτων ΒΙεγ 68 

964 κραταιᾶς] ἑκατέρας Βαγρ65 969 δ᾽ τ᾽ 994 δ᾽] τ᾽ ΒΙαγα68 

1008 ἐπιλόγχω χερί ᾿ν. Ἐ1115 1016---1087 απἰπάθοϊτη ομουθαί 8 
ἀϊνουβῶ τϑύϊομθ αἰβίγσι θα1ῦὺ Πὸ. Αὐπο]αὺ 1016 ἔχει] ἔδεν ΗΘ γάθη 
1031: σὺν μοίρᾳ ΒΙαν 685 109 544. στεναγμὸν τίν᾽ ἢ τίνα γόον φϑι- 
τῶν ἢ τὸν ᾿Αἴδα χορὸν ἰαχχήσω; ῬΒαρῤἸ 1060 ὑπνοδεᾶ τε {πάλινν 
ἐγείρητ᾽ εὐνᾶς Πογποτάθῃ 1066 καταρράξῃ ΥὟΥ. Ηοϑα]ΔΙη 1060 56. 

εὕδει; καὶ εὕδει ν6] εὕδει; ἄυπνόν γ᾽ εὕδει ὕπνον ΔΝ ΘΙΠΘΥ 10τῦ δὲ] 

τε ΒΙαγάθβ 1016 {τίν πρὸς ᾿Ερινύων {σύγγονον» αἷμά ποτὲ σύγγνω- 

μον ἕξει; γ6] {πῶς πρὸς ᾿Ερινύων σιγγνώμην ἕξει; Ἠθγπθτάθῃ 4} 1} 

1081 δὲ] τε ΒΙαγᾷεδβ | πέλαγος εἰς τόνδ᾽ ἐρράγη ΝΥ ἀκοῇ 61α 1095 

βραχίονας γ6] βραχίονε ΒΙαν 68 1097 ἥμην Ἐ.. Ε]18 

1101 ἤ που Ὑιοίοτίαβ 1109 ἕρπω τῶν ἐμῶν τέκνων πέλας ΒΙαγ 468 

1110 προδῶ σ᾽ ἐν συμφοραῖς Ηθυσθγθῃ 1122 βακχευϑεὶς 

1121 ϑρόνων] μολεῖν ΒΙαγα 685 1186 κακαγγελῶν ΒΟΥΡΚ 1140 περι- 

βαίνει ΒΊΙαΥ 65 1142 οἶκον ἐς βαχχεύσιμον ΒΘΥΒΒΔΥΥ 1151 τήνδ᾽ 

ἐλεινὸν ἨδΥπογάθῃ, τὴν ἔμηνεν Κ᾿. Ε]115, τοῦδε τἀνδρὸς ΒΙαγ 65 1189 

φέρ᾽ ἀντίπρῳρον Ἐδρροϊά | (ἀμφὶ κρατὶ περιβάλω μέλαν σκότο) 1104 

μένουσιν] ναίουσιν ΒΔ 65 111 γεγῶσαν] βεβῶσαν Ἐ'. απ. δομτηϊαΐ, 

δὲ ϑνητῶν γ6] δὲ νεχρὸν γν6] δὲ φῦσαν γ6] γυναῖκα ΒΙαγ 465 1190 

Ιθσθ οἑκατογκεφάλοιο ϑ61416γ, ἑκατογκεφάλα ΒΙαγ 68 1191 ϑνατῶν! 

βροτῶν ἘΠΤΊΒΙΘΥ͂ 3 ᾽ 

1228 τά γ᾽ ἐκ ϑεῶν πτώματ᾽ ὙΥ͂. ἨθδαΪδτη 1232 ἢ μιαίνεις 

ϑεῖος ὧν 1239 δὲ κἄλλους ΒΙαγάοΒ 1241 ὥστε κἀλκαϑεῖν γ6] μού 

ὥστε κεὐϑενεῖν Υ1ι6}}1 1964 ἀμαϑίᾳ] ἀμελείᾳ 1208 ὁ Ζεύς] ἐστί 

1266 τ᾽] γ᾽ νοὶ δ᾽ 1218 πόλεμον] γένναν γ9] λαὸν 1281 οὔτ᾽] 

ἘΠισὶρὶ ᾶθ5, ΒΒ θβιιβ. 0 



82 ι ΛΑαάομαᾶδ οὐ Οονροπᾶα 

οὐκ ΒΙαΥ 685 1288 κληδουχούμενοι) λοιδορούμενοι ΝΑΌΘΥ 1292 54. 
κακῶς ἔστ᾽] κακὴ μοῖρ᾽ (γ6] αἶσ᾽) 

1807 πέδον (γ6] εἰς γῆν) κάτω στρέψασα (γε] ῥίψασα) 1215 
αἰσϑάνου 1815 εἴ τι μὴ ψευδεῖς 1328 δ 9 1332 λαΐνοις 
τέ ο᾽ 1888 τίμιον ἀνέξει ν6] τιμῶσ᾽ ἀνέξει ν6] τιμῶσα σέψει ΒΙΑγΥ 65 

1840 πάρεργα μῶν τάδ᾽ Ἠδγπνογάρῃ, πάρεργα ταῦτά γ᾽ 1351 εὖ 
καρτερήσω 1862 τε] (γε ν9ὶ σῶν) 1808 τῶν πολλῶν καλῶν 
1811 τ᾽] δ᾽ ἀπώλεσα] ἠμειψάμην 1391 δ᾽] 9 1999. ἀϑλίᾳ τύχῃ 
ΒΙαΥ 68 1899 ἐναπομόρξωμαι ῬΟΥΒΟΙ 

Ῥοϑὺ 1408 νϑυβατη ΑἸ ΠΤ ΥΥΟΠ15. ΘΧΟΙ 1556. ραίαῦ 1408 ποϑῶ τε 
καὶ πρὸς στέρνα 1412 οὐκ αἰδέσει; ΒΙΔΥ 68 1418- 1418 γογ8ο- 
Πδγτση πούδβ οοιτοχιῦ ὙΙΟΟΟΥΪΒ 1418 πρόσϑεν οὐ τάδ᾽ (νο6] τόδ᾽) ἦν 

1414 κλεινὸς ποῦ ᾽στὶ κεῖνος Ἡρακλῆς; ΒΙαγάοθ ) ̓ Ηραχλῆς᾽ ποῦ 
Ἠουνογάθῃ 1417 πῶς ἂν ἔτ᾽ ἂν εἴποις ΒΙαγα65 

Αὰ Π 6 (Τρμϊρϑπίδιη Αὐ]}1 θη 561) 

ὅ ὀξὺ πάρεστιν] ἀχλὺς ἔπεστιν 10 σιγαὶ] ῥιπαὶ ΒΙαγάθ5 
81 κἀνταῦϑα πάλιν Πογνοτάθῃ 60 καϑεῖναι) χέασϑαι 69 φέροιεν] 
πνέοιεν ΒΊδγ 68 18 στολὴν ΟἸοΙη. ΑἸοχ. 1 38 10 αἀο]οὺ (ἢ ν. ρτο- 
ΧίθηῸ ΒΟ θθπ5 Μενέλαος οὖν καϑ') ΒοΥΠΠδΤαΥ 

110 ξυνδοῦντα καὶ λύοντα 121 (ἄκλυστον) 121 καὶ] τοι 
γ6] δὴ 180 παῖδ᾽ ἐφάτιξον ΒΙΔΥ 4685 141 ἕξῃ (ἕξου 3) ἘΠΙ5]6 Υ 
100---108 80 Ευτὶριᾶθ᾽ φοϊαα]οοῦ ΒΟ μαγν 

219 χρυσοκολλήτοις 220 ϑεινομένας 2260 ποικιλοδερμάτους 
ΒΙαγαθ5 284 μείλινον] λιτὸν (ν61 ἄμεμπτον ν6] ἄελπτον) ν8] ρούϊιβ 
ἄδειμον ὟΝ. Ἠθδα]ατη 288 54. εὐηρέτμων... Ταφίων 

824 δείξω γ᾽ ̓ ἀχαιοῖς πᾶσι ΒΙαγάοΞ 888 εὖ κεκομψεῦσϑαι πονη- 
ρόν ὙΥ. ἨΘδα]δτα 880 μήτ᾽] μή μ᾽ ΒΙοιηῇο]ά 886 οὐδ᾽ εἴ σ᾽ ἀλ- 
γυνῶ λέγων ἐγώ νοὶ ἀποτρέπου᾽ τἀληϑὲς εἰπεῖν οὐκ ὀχνῶ λέγειν ἐγώ 
888 τῷ δέ γ᾽ ὄντι καὶ (ν61] μάλα) ϑέλων ν8] τοῖσι δ᾽ ἔργοισιν ϑέλων 
ΒΙαγ 685 861 ἀοΙοθαὺ οὐΐϊαιη Μϑαγιρ ϑῦδ Πριάμου τὸ (οτηῖθ50 τὸ 
δηΐθ Πριάμου) ΒΙοιηῆθ]α, Πριάμου γε ΝΟΑΒ]] 8171 τοὺς μηδένας 
ΒΙαγ ἂρ 818 ἄνω] ἁλῶ ΕδθΠ56 898 στράτευ᾽" ὁμαρτεῖν δεῖ σφε 
μωρίᾳ φρενῶν ἘΠ. ἨΟΙΖΗΘΥ 

444 δαίμων μ᾽ 4406 ὡς] οὖν ΒΙαγ 68 4409 ἅπαντ᾽ ἄκλαυτα 
ὩἉΠΟΠΥΙΊ5, ἄπρακτα ταῦτα ϑροροι, ἅπαντα χαλεπά (ν6] δεινά) 484 τε] 
δὲ 480 ἱμειρόμην γ6] ἔρως μ᾽ ἔχοι ἱ 

ὕ21 παρόν] λέγει γ6] ποιεῖ ὀ[ὅ6Ι τροφαὶ δ᾽ ΒΙαγάθβ5 ὅ11 κόσ- 
μος ἐνών ὅφι μυριοπληϑοῦς Ἐ᾿ ΒΥ δ718 ἔμολες] ἔμελπες Α. ὕπνοθοάα 
ἔμολες, ὦ Πάρι, κεῖϑεν οὗ (ν61] Πάρις, ἔνϑεν οὗ) ὙΥ 61] | ἦτε] εὖτε ΒΙαν 68 

δῦ δέδορκας ν6] δεδόρκεις ὟΝ. ἨἩδεα] δὴ ὅ80 Ιοσθ ἴῃ Δρροπῆ. 
ἔρωτί τ΄ ΒΙοιαΠο]ᾶ 

601 μαλακῇ τ᾽ αὐδῇ 008 (χλεινότατον) 048 τοῦτό γ᾽ ἢ μὴ 
6048 ἔκφηνον 6049 γέγηθια σ᾽ εἰσορῶν, ἐμὸν (ν6] φίλον) τέκνον 

004 εἴ τί σ᾽ εὐφρανῶ θδδ τὸ σιγᾶν] σιωπᾶν 61 τὸ δὲ ϑέλειν 
ἔχων 0038 οὗ μήποτ᾽ ὥφελ᾽ ὁ Πριάμου φῦναι Πάρις ΒΙαγαθ5 

φΑν.σ- Δ». τἰὰω θ᾽ 
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ὁθὅ (εἰς ταὐτὸ σοί γ᾽ οὐκ ἔστιν ἥκειν σῷ πατρί Ἐ. ἨοἸΖΠΘΥ) 009 ἀπὸ] 
ἐκ υ8ὶ εἶ σὺ ΒΙαγ 685 084 διαίνει μ᾽ ὄμματα Τιϑοοι 090 δὲ ποίου 
καὶ πόϑεν , 

120 εἰϑισμαι ᾽κ σέϑεν ν6} εἰϑίσμεσθϑαά σοι ν6] οὖν εἰωθά σοι (ν6] 
εἰώϑαμεν) 128 τι 18ὅ ἔσϑ᾽ ὁμιλεῖσϑαι- (γ61 ὁμιλῆσαι) 161 ἥξει 
δὴ (ν6] πρὸς) Σιμοεντίδας δίνας τῦ4 ἀνά] ἅμα 111 πολυπόνοις 
ἀσπίσι “τ κυχλωϑεὶς ΒΙαγ 65 181 5866. τάν τε Ζιὸς κόραν τὸν 
πόσιν προλιποῦσαν᾽ μήτ᾽ ἐμοὶ Ἠρδιποτάθη 191 τανύσας] τακούσας 
Βαγρθβ, τεγγούσας 

800 ἤνεγκον 810 ἐκμετρεῖσϑαι 8171 δρᾶ γ᾽] ἔρδ᾽ ΒΙαγαΘ65 
822 ἐχπρεπῇ ΝΥ ΔΙΚ6ἢ6]α 891 δεξιὰν τἠμῇ ΒΙαγαθ685 840 ἄμφω γὰρ 
ἐφψευδόμεϑα τοῖς λόγοις ἴσως ἘΠ. ΗΟΙΖΠΘΥ 87 τ᾽ ἀνοίξας ΒΙαγάᾶθϑ 
806 Ἰδθρθ ἔνευσε μόρον (ρ1Ὸ μόνον) ϑύααίηημθ]16᾽ οὐ δᾶᾶθ μέλλοντ᾽ ἔνευσε 
φόβον ἘΠ. ἨοΙΖπΘΥ 812 νυν ΒΙεαγάθ5 882 νόστος] οἶστρος Ἐ΄. αι. 
ΠΟ ταύ 889 οὔτι ϑαυμαστὸν 

916 οὐ γὰρ οὖν πλέκειν ΒΙαγᾶθ85 901 οὐδ᾽ ἔσϑ᾽ ὃς ἄκραν χεῖρα 
προσβαλεῖ πέπλοις Ἠογποτάθῃ, οὐδ᾽ ὥστ᾽ ἄκραν τὴν χεῖρα (γ6] οὐ τὴν 
ἄκραν χεῖρ᾽ ὥστε) προσβαλεῖν πέπλοις ν6] οὐδ᾽ ὥστ᾽ ἄκρον χέρ᾽ ἐμβαλεῖν 
αὐτῆς πέπλοις 9οῷ4 Φϑία δέ γ᾽ οὐδὲν 910 Φρύγα 911 φόνου... 
αἵματος ΒΙαγαθβ 918 54. ἰθσθ ὅμως σ᾽ ὀνήσομεν (ρτο γενήσομαι) 
ὐδαθιηι 6116 1 998 ἀπάρϑεν᾽ ἐστὶ 990 (ἢ ᾽κ μὴ παρούσης) ΒΙαγ 68 

9017 ὁμοῦ ὃ.᾽ ἘΠΤΊ5]6Υ 

1008 ἧς] ἐστ᾽ 1004 νῦν ἀπαλλάξαι ΒΙαγ4685 1084 ἀνὴρ 
{χάριν Ἐ᾿. ἩΟΙΖΠΘΥ 1008 παῖδα μέγα φῶς (γ6] σε γ6] σὺ φάος) Θεοσ- 
σαλίᾳ ὟΥ. Ἠθδα]δτα 

1117 πατὴρ 1118 ἄγε] ἔχε 1182 ἔα] ὃ ἔ ΒΙαγα65 | χρή] δεῖ 
ΜαικΙδηᾶ 1189 ἄνους ὅδ᾽ αὐτὸς νοῦν μ᾽ ἔχειν οὐκ ἀξιοῖ ἘΠ. ἩΟΙΖΗΘΥ 

1167 διαλλαχϑεῖσα 1167 λέξον] ὅρα 1169 μισϑὸν] εἵνεκ᾽ 
1186 ϑύσας σὺ σὴν παῖδ᾽ εἶτα ν6}] ϑύσας σὺ παῖδ᾽ ἔπειτα 1190 εὖ 

φρονεῖν νεμῶ 1192 προσδέρξεται 1198 παίδων ἐὰν σῶν 

1208 (εἴ τι δ᾽ ὑστερούμεϑα) ΒΙαγα 65 1207 λέλεκται, γνῶϑι μηδ᾽ 
ἔτι κτάνῃς Ἐ. ἘΠ15.| μὴ κτείνας γένῃ 1208 χἀμοῦ 1209 τέκνον 
ἐχσώξειν 1228 τί δ᾽; ἄρ᾽ ἐγώ σε πρέσβυν, ἄρ᾽ (γ6] πρέσβυ πάτερ) 
1240 βίον] πάτερ 1204 ἐπῆλθε δ᾽ (υ6] ἐπέξεσ᾽) ἀφροδίτη 1212 δ᾽] γ᾽ 

1218 ᾿᾽Δἴδῃ 1280 μέλος] γένος ΒΙαγ 68 1292 5846. τραφέντα 
παῖδ᾽ ᾿Δλέξανδρον κτίσαι ἘΠΤΊΒΙΘΥ 

1881 δύσπονον νοὶ] δύσπορον ὟΝ. ἨδδαΪϊδΤη 1844 ἔργον, ἣν σῳ- 
ζώμεϑα Τιϑοοι 1846 βοῶσι 1866 ἐμὲ δὲ δὴ τί δρᾶν χρεών; 
1886 οὔτι (γ6] οὐχὶ) σὴν μόνης 1891 τί τὸ δίκαιον τοῦτό γ᾽ ἔστ᾽; 
ἄρ᾽ ἔχομεν ΒΙαΥ 65 1899 οὐΐϊϑιη καὶ δόξα μοι Ἠθρννθγάθῃ 

1408 τὰ... τὰ ΒΙαγαθ5 1186 παῦσαί μὲ μὴ κάκιξε] μὴ μή μὲ 
μαλϑάκιξε ἘΠ. ἨΟΙΖηον [ δέ μοι Ἠογνοτάθῃ 1461 οὔ σ᾽ ἐῶ 1410 
αἰϑέσϑω]) ἁπτέσϑω 1480 ἑλίσσετ᾽] ἀείσατ᾽ νΕ] ἀείδετ᾽ 1482 ϑεὰν 
ἄνασσαν 

1008 ϑανεῖν δ᾽ ἐγὼ (νο] ϑανεῖν γὰρ γ6] ϑανεῖν “δ᾽ ἔτ᾽) οὐκ ἀναί- 
νομαιν 1560 αὐτὴ παρέξω (ν6] χροός" παρέξω) 1668 ϑεᾶς] πέρι 
1519 ἵν᾽ ἂν πλήξειεν εὖ γν6}] ὅπως πλήξειέ νιν ΒΙΑΥ 685 1680 ἐμοὶ δ᾽ 
ἐσήειν ἄλγος οὐ σμικρὸν φρενί Οοθοὺ | ἐμοὶ δὲ φόβος (γ6] τρόμος) οὐ 
μικρὸς 1082 πληγῆς γὰρ ἤσϑετο κτύπον πᾶς τις σαφῶς 1088 οὗ] 
οἵ 168,4 βοᾷ δὲ μάντις, πᾶς δ᾽ ἐπήῦσε 1585 ὡς ἰδόντες 
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1094 ταύτην μὲν ἀντὶ τῆς 1690 τὸ ϑῦμα δέχεται τοῦτο 1091 ᾿Ιλίου Ὁ 
τ᾽ ἐπιστροφάς 1098 ϑάρσος ἴσχε (ἔσχε Ὁ) 10ῦ99 ἡμέρᾳ γὰρ τῇδε 
δεῖ γ6] ὡς χρεὼν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ 

1019 καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς ἐγγὺς ᾿Ζγαμέμνων ἄναξ νοὶ] καὶ μὴν ὅδ᾽ 
᾿Δγαμέμνων ἄναξ στείχει πέλας 1020 (τοὺς αὐτοὺς) 1021 γύναι, ! 
ϑυγατρὸς εἴνεκ᾽ ὄλβιοι γενοίμεϑ᾽ ἄν 1026 χρόνια δ᾽ ἀμά σοι ΒΙαγ 68 

Α4 ΠῚ 1 (Λπᾶτομιδοιδι) 
2 ἐλπίς μ᾽ ἄελπτος ἦγε Βιυϊμπογίοτα 28 χἀπικουρίαν κακῶν 

ἤὅ9 εὔνους δέ τοί σοι ΒΙαγ 65 68 1η ἰοχία ]. παῖς 9 98 ἐχτενοῦμεν] 
ἐξεροῦμεν γ6] ἐκφανοῦμεν 98 σχληρόν τε τόνδε (νγ6] τοῦτον) δαίμον 
ΒΙωγ αΘ5 

100---116 ἀο]οὺ Ῥ. ΑἸΡουὺ 104 ἄγαγεν 117 δαα;, 1206 π66. 
180 544., 141 544. ΒΘΙΒΙΟΠΟΥ5 ὑγϊραϊῦ Ἦν. Αὐπο]αΐ 180 δόμον] πέδον 
ΒΙαγᾶθ5 14ὅ μὴ σοὶ παῖς Ζιὸς κόρας ὟὟΥ 61] 141 κόσμον... χρυσέαν 
χλιδήν 109 οὐδὲ χρυσὸς] οὐ Χρυσηὶς 181 ἀπώσῃ] στερήσῃ ΒΙαγ 65 

194 τύχῃ σὺ πέρϑει ᾿παϊπονίογα 196 ἴῃ ἰοχία 1. 9᾽ ὁρᾷς 
206 ἀλλ᾽ ὅτι συνεῖναι 210 μεγάλη ᾽στί 212 ταῦτά σ᾽ ἐχϑαίρει 

πόσις 21ὅ τὴν χιόνι ΒΙαγ 685 222- 225 ἀο]οὺ Βουηπαγαν (224 56. 
Ο. Βυβο}6) 2ῦ4 εἰ δ᾽, οὐ μὴ λείψω ποτέ ΝΥ 611] (ἀορερδὺ λίπω) 
256 ᾽μέ σοι 261 σχληροῦ ϑράσους 266 εἴ σ᾽ ἕξει πέριξ ν6}] ἤν σ᾽ 
ἔχῃ πέριξ (αὐ]ᾶπὶ ἣν πέριξ σ᾽ ἔχῃ Ὁ) 289 Κύπριν ἠδὲ λόγοις αἱμύλοις 

298 ἀλλ᾽ εἶ. εἴϑε δ᾽ 294 ἃ τότε τίχτουσα Πάριν ΒΙαγα685 
806 οὃς ἁμφὶ Ἰρωΐαν μόχϑους ὟΥ. ἨΗθδάϊδτα 806 ἀλάληντο!] 

ἐκάϑηντο ν6] ἀκάχηντο 822 ἔχειν] κλυτοὺς ν6] μόνον ν6] ἐπῶν νοὶ] 
λόγων ΒΙαγαΘ5 880 εὖ φρονεῖν] εὐθενεῖν Εἰ. σα. δομιηϊαὺ 846 ἀλλ᾽ 
ὄψ᾽ εἴσεται Βυγρθδ 848 πολιός Α. 1,. ΗθδΡΌΥΒ 8ὅ17 οὐλ] οὐδ᾽ 
862 ἕν ἐχδέδοικα 806 φρένας 88ὅ χαὶ] ὡς 894- 98 οὐ 4045ᾳ. 
Ῥουααίαῦ Ηγ8]0Ρ 898 ἐξιχμάξω Βαϊμπονίοτά 899- 406 ἀο]οὐ Ε. Βα Πα 

400 ἐπεῖδον ΒΙαγ 65 441 ὑπὸ] ὑπὲκ Οὐ. ΒΌΒΟΠΘ 4017 ἔριν 
κατ᾽ οἶκον ν6] ἔριν τ᾽ ἐν οἴκῳ (ν6] οἴκοις) 469 καὶ μίαν ΒΙαγ 65 
410 δυοῖν ὑμνεργάταιν τε τεχτόνοιν ὟΝ. Ἠφδάϊδιη | 9] δ᾽ 480 πηδά- 
λιον 484 ἃ δύνασις)] ὃ δύναται ΒΙαγαΘ5 

ὅ20 ἐχϑροὺς}] πτόρϑους ΝΥ ΑΚ6ἢ61α, υἱοὺς 21 μέλος] βέλος 
ὅ46 σπουδῇ διώκονθ᾽ (γ6] πορεύονϑ') ὧδε γηραιὸν πόδα ΒΙδγ 65 
δῦ1 ἔοικέ που Μροίποκα 601 προμηϑία ὙΥ 61} 595. Κ᾿ ΘΝ 
91 σοί του ὅ92 ἀπηλλάγης] ἀφῃρέϑης ΒΙαγα685 ὅ98 ἄδουλα]) 
ἄνους σὰ Ἐ'. αα. ϑομιηϊαύ ὅ9ὅ κακίστην] κρατίστην τ᾽ ὅ96 Σπαρ- 
τιᾶτις ἂν 

008 τὸ σὸν λιποῦσα λέκτρον 608 κακὴν ἐρευνῶντ᾽ 611 τεύχη 
δὲ κάλλιστ᾽ 619 κἀγὼ ϑάμ᾽ ἤνουν ν6] κἀγὼ παρήνουν 688 τε] δὲ 

660 τήνδ᾽] γῆς 661 ἀεί] ἅμα 611 τούς γ᾽ ἐμοὺς ΒΙαγ 685 
080 μ᾽ ἐλϑὼν Βαγίπο]α 689 ὀξυϑυμῇ 

101 ὡς εἰσὶν αὐτῶν 128 ξύλλυε μητρὸς δέσμ᾽, ἐπεὶ ᾽ν Φϑίᾳ σ᾽ 
ἐγὼ 12ὅ καὶ λόγχης κλέος ν6] κἀγῶνος μάχης 120 ἴστων 
140 χκοὺ δυνατὸς νο] οὐδὲν δυνάμενος 11ὸῸ εἶ τι πάϑοι γὰρ ἀνήρ 
τις ἀμήχανον ΒΙαγ65 180 ϑάλλειν δυνάμει τ᾽ ἀδίκῳ ὉΠΟΏΎΤΙΙΒ 
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181 ἡδὺ παραυτίκα ἰάθη, ἡδὺ γὰρ αὐτίκα 188 τελέϑει] σφαλερὸν 
184 δόμῳ ΒΙαγάθ5 

810 χτείνασά γ᾽ οὺς ΔΠΟΙγτητΙΒ 819 νέον 892 σύνδησον 
ΒΙαγ 685 848 ἐκ πέτρας [56 Π61 85 ἐναλίου] ἁλίου 868 εἰϑ 
εἴην] ἐκπταίην 804 ἐπέρασε πέτρας 889 παρώσεται 819 ἀλλό- 
ὅρους 880 τῶν ποδῶν πορεύεται ν6] δεῦρο προσπορεύεται 888 τίς 
ὧν δὴ πυνϑάνῃ 891 ναυτίλοις ἐκ χείματος 

906 ὑπήγαγες 924 δόμοι ᾿ξελαύνειν 929 ἐξερεῖ τις ν6] ἂν 
λέγοι τις Ὑ6] πῶς οὖν, τάχ᾽ εἴποις ἄν, τάδ᾽ ἐξημάρτανες: 981: ἀΐ μ᾽ 
εὖ λέγουσαι τοῖσδ᾽... λόγοις 98ὅ βλέπουσά γ᾽ αὐγὰς 9948 οὖν ἅπα 

962 εἶτ᾽ ἐχπτοηϑεῖσ᾽ 904 οὐκ ἔχων 96ὅ εἴ τινα δὲ δοίης, 
ὥσπερ οὖν δίδως 918 τὰς δειματῶπας ϑεάς τ᾽ 980 συμφοραῖσι 
δ᾽ εἰχόμην γ6] συμφοραῖς δ᾽ ἠλαυνόμην 988 κἀς 984 ἄξω σ᾽ ἐπ᾽ 
οἶκον (γ61 οἴκους) γ6] ἄξω τέ σ᾽ οἶκον γ6] οἶκον (οἴκους) σ᾽ ἀπάξω (νοὶ 
ἀνάξω) 98ὅ ἐν δὲ 990 μὲ] τε οὖ καί μ᾽ ἕλῃ 991 οἴκους δὲ 
τούσδε γ6] καὶ τούσδε μ᾽ οἴκους 998 ϑάρσει ἧς 

1001 ὧν] ὡς 1008 δίδωσι] τίϑησι,͵ 1029 αὐτὰ δ᾽ 1086 πῶς 
πείϑομαι)] πεισϑήσομαι 1089 δυστάνων πόσεων 1042 ἢ φίλοισι 
1062 ἦ 1067 ἑστίαν] ἐσχάραν 1014 τοίας δὴ 1086 ἡλίου] 
ἀστέρων 1088 ἦν ἐμοί γ᾽ (γ6] ἦν ὁρᾶν): εἰς συστάσεις γ6] ἦν" ἅπας 
εἰς συστάσεις 1097 ἀρχαὶ δ᾽ 

1101 ὑποσχεῖν 1120 καιρίαν γὰρ οὐ τυπεὶς 1121 ἐξέπνει, 
γ61] ἔτ᾽ ἐνέπνει ΒΙαγά65 1129 νιφάδι)] ἴον. λιϑάδι, οἷν. ΑΘ580ῃ. 
δορύ. 144 1181 ἐκεῖσε καὶ δεῦρ᾽ ἀσπίδ᾽ ΒΙαγα65 1162 κριτής] 
ἕοτῦ. βραβεύς  νογϑάτη ϑρυσίαχῃ ᾿παϊοοῦ 1110 ὡς ἐθέλεις 1171 
αὐτὸς δὲ κακοῖς πήμασι ληφϑεὶς 1172 ,συνέκελσας 1118 λείπεται, 

ἤδη γ6] λοιπὰ καὶ οἴκοι 1188 ἀκτάν] ὄχϑαν ΒΙαγά685 1187 πόλιν 
ὥλεσας (ὥλεσας) ἁμάν ΥΥ. Ἠδδα]δι (πόλιν ἀμάν ἴῃ ΑἸΑ1Ππ8) 1190 ἐμοῦ 
ΒΙΑγ 65 1196 διογενοῦς ΚΟΘΥΠΘΙ 1191---1221 οπουοῶ ΘΟΙΎΡΒΘΘΟ 
οὖ ἀποῖθυβ ΠΘι] ΠΟ στα ὑσὶ αϊῦ ᾿ῦ. Αὐπο]αῦ 11975α. ὀτοτοτοῖ (86166]), 
ϑανόντι δεσπότᾳ γόους... δακρύσω (γ6] στενάξω) 

1200 ὦ] αὖ 1207 νοσφίσας)] μ᾽ ἔχτισας 1211 ἐς “Διδαν] 
ὀπίσσω γ6] ἐν “Διδου 1222 οὐκέτι πτόλις πτόλις ΒΙαγ 65 1228 ὑπὸ 
γαῖαν ΕΠτηΒΙΘΥ, ὑπὸ γαίας 1224 ἄντρα νύχια] ἄντρ᾽ ἐνάλια 1288 
δ᾽ αὖ δέχου ΒΙαγά65 

Αᾷ ΠῚ 2 (Π!Ρρροϊγύιτμα) 

Αὐσύυχη. 1ἴπ. 26 οἐΐδιη ὑπὸ γῆς κειμένῳ οἸ]ίτη Βαγίπο]α 

γν. 10 ὁ Θησέως γὰρ παῖς μ᾽ ΒΙαγά65Β 11 ἁγνὰ ᾶσοη 19 λαγ- 
χάνων ὁμιλίας ν69}] εἰς ὁμιλίαν πεσών 21 κατέσχετο] ἐκνίξζετο ΒΙαγ 65 

81 Κύπριδι μὲν καϑείσατο ὉΠΟΙΥΤΊΤΙΒ 86 κἀς τήνδε 48 κακὸν] 
κλέος ν6] ποτὲ ΒΙαγαθβ5 61 αἰέογατη πότνια ἀοΙοθαῦ Βοίπθ 78 κη- 
πεώει} ἀρδεύξι, 19 (ὅστις δ᾽ ἔδρασε) 

102 πόρρωϑεν ΒΙαγαθ5 116 54. φρονοῦντας αὔτως ᾧ πρέπει 
δούλοις λόγῳ προσευχόμεσϑα ΦΖΔ00058 121--140 ὁΠοτῸ, 141566.,) 161 5866. 
ΒΘΙΠΙΟΠΟΥ8, 161 βᾳ. ΘΟΣΎΡΠδΘΟ. ὑυϊθυϊῦ ΗΠ. Αὐπο]αΐ 180 τριταίαν 
186 5646. ἐὔϑε καὶ (γ61] τάνδ᾽ ἄνευ γν6] τάνδε δίχ᾽) ἀμβροσίου πόματος 
(πόματος 280005) ἁμέραν ΖΙάματρος ἀκτᾶς τὲ Νέμῶς γ6] τάνδε δι᾿ ἀμ- 



80 Αἀάοπάδ οὐ Οογγρσοπᾶδ, 

βροσίου στόματος 142 ἢ ̓ ξ «Εκάτας ΒΙΔΥ 4685 161 πόσιν ἢ Ἰδτηῃ 
Μυβρτανο 168 ποιμαίνει] βασκαίνει. Β͵αγᾷ 65 109 λύπας ἘρΊδῖκο 

1600 εὐναίᾳ΄ (ν61] εὐναία) ᾽νδέδεται Β]αγ 65 101 δυσφόρῳ οὐ 103 
ἀμαχανίας ὩΠΟΠΥ͂ΤΊΤΒ 182 ταχὺ ΒΙαγάο5 191 ἄλλο τι τούτου φίλ- 
τερον, ἀλλὰ Ἠργγμδηη 

202 ὦμοις] αὔραις 209 (κρηναίας ν6]}) κρήνας που ΒΙαγα65 
224 μελέτῃ καὶ σοί ΔΠΟΙγΙηαΒ 227 κλιτύς] (πηγὴ) ΒΙαγάθοβθ- φροβὺ 229 
᾿ηβογοθαῦ οχ Αὐϊβύορῃ. γ5ρ. τῦθ κείνων ἔραμαι, κεῖϑι γενοίμαν ΚΝ ΔΙ ΟἸΚΘΠΘΘΥ 

244 ἀρ]οραῦ Βούῃβο 247 ὀδύνα Μυδβργῶᾶνο 264. συγχκίρνασϑαι 
Ὁ τρίτην τήνδ᾽ 211 οὔ φησ᾽ 29ὅ σου γεΕ] σὴ 

824 ᾽πιλείψομαι ΒΙαγ 65 828 ἢ σέ γ᾽ ἀποβαλεῖν (ν6] ἀπολέσαι) 
ν6] ἢ σοῦ κῆρ᾽ ἰδεῖν Ε΄. αα. βομπηαῦ 869 οὐκ ἄρ᾽ ἦν ϑεὸς Κύπρις 
ΒΙαγ 65 ϑ625αα. οὖ 6685αα. αὐϊπαθθ ὁπουθαῦ5 1π ῬΥΠΩΟ ΟΥ̓ΙΠΘ 
ΘΟ]]οοαΌ15 αἰβύγι θα, τἴθτα. ομοσῖοῶ ὅ60---ὅ98 ἢν. Αὐποϊαΐ 8602 ἀνήκεστα 

868 μέλεα] μεγάλα ΒΙαγ 65 864 οἰΐαιη πρὶν σ᾽ ἀμαϑίαν κατανύσαι 
φρενῶν ΟἸττα ΒαγΠο]α, πρὶν σὰν καϑυβρίσαι φρένα (γ6] σὰς .. φρένας) 

809 τί σε παναμέριός ποτε χρόνος κτίσει; 810 τελεσϑήσεται 
811 ἐστὶν οἵ τείνει κότος (γ6] τὰ τᾶς) 810 πεφρόντιχ᾽ ΒΙαγάθβ 
881 οὐ δ᾽ ἐχπονοῦμεν, οἱ Βοίῃο 891 λέξω δὲ δή σοι οἸίτη Βαγίμο]ά, 
λέξω δέ τοί σοι 898 ἐνέγκαιμ᾽ ἄν νιν 894 ἐκ τοῦ γε σιγᾶν 
ΒΙαγ 65 

407 ργο..,401---412 ἀο]οῦ δηομγτηβο. 1...408---410 ἀο]οῦ δ ηοη τη 85“ " 
416 Κύπρι πότνια 418 φϑογγὴν λάβῃ 419 ἀπολτείνει) ἀεὶ 

τείρει ν6] ὀκνεῖν ποιεῖ 426 φασιν ὠφελεῖν βίον ΒΙαγάθ5 438 ἐνέ- 
σκηψαν ΜοΙΚ ρΡοϑβϑὺ 440 8]1αυ14 Θχοια θθθ ραύεῦ ἈΘΙΒΚ6 443 πολλὴ 
παρῇ 449 ἡ πείϑουσα ΒΙαγά65 | διδοῦσα ῥοῦν 1. οί, κἀντυϑεῖσ᾽ ἔρον 

452 ἔχουσιν] ἴσασιν (γ6] οἴδασιν) ΒΙαγαθ85 [ αὔτως Υ ΔΚοἤ61α 460 
τόδ᾽ 4601 οὐδ᾽ ἐχπονεῖν γε (Υ6] οὐκ ἐκπονεῖν γὰρ) χρὴ 409 πλάσ- 
σειν ἀκριβῶς δεῖ νιν 411 ἀλλ᾽ εἰ πλέω τὰ χρηστὰ ΒΙαγάθ65 | καχῶν] 
ἔργων οἸτη Βαυθμο] 412 κάρτ᾽ ἂν εὖ ΒΙαγάθ5 4τῦ κρείσσων .. 
Δ έλεις ΒΘΟΚ 4160 δ᾽ ἔρωτα οἸίτη Βατύμο]ά, δ᾽ ἔρασϑαι 481 εὑροί- 
μεᾶϑα 48 μᾶλλον ἀλγεινὸς ΒΙαγ 65 491 τάχος διξητέον Βτύποῖκ 

492 τοὺς εὐθὺν ΒΙαγαθΒ 494 σώφρων μηδ᾽ ἐτύγχανες ἴ,ϑοοῃ 
495 εὔνους οὔνεχ᾽ ἡδονῆς γε οΟἸίτη ΥΠΔΙιποσιῦ 499 αὖϑις] αὐτίκ᾽ 
Ῥυγρο!ὰ 

ὅ08 μὴ πρός σε τῶν ϑεῶν γ6] ναὶ μή σε πρὸς ϑεῶν ΒΙαγ 685 
ὅ04 νυγμὴν ἔρωτος Μυβρταγο, ψυχήν, ἐρώσῃ οΟἸΐπι ΥΥ 61] 518 δεῖ σ᾽ 
ΒΙαγ 65 ὅ14 εἰς λόγον Βοίπα, ἢ τριχῶν ὅ22 Κύπρι πότνια 
ὅ82 ἢ τοῦϑ'᾽ (κεῖν᾽) ὃ ὅ8ὅ καλῶς καλῶς δ4δὅ τὰν δ᾽ ἐν ὅ49 
ξεύξασα πατρωΐων δρομάδι 581 καπνῷ] κόπῳ ν9] μάχῃ ΒΙαγαθ85 
ὅδ ὁμευναίοις ΝΥ. ἨΘΔά]απι δδ6 στόμα] πόμα ὅδ᾽] σύ γ᾽ εἴποις 

δ88 οἵ᾽ ἐφέρπει ν6] οἷα ῥέξει 608 δεινά γ᾽ ἐς τὰ πάντ᾽ ν6] δεινὰ 
γάρ τοι πάντ᾽ ΒΙαγα 68 ὅτ14 ἐπίσυτος Βτυποκ ὅ10 ἐν δόμοις κυρεῖ 

ὅ18 πόμπιμος ὄδ0 ἔνεπέ μοι δόμους τί ποτ᾽ ἔβα κακόν ὅ88 σοὶ] 
τοι ὅ98 διά τ᾽ ὅ91 ἰωμένη) ἀκουμένη 

601 ἡλίου] αἰϑέρος ΒΙωγ 685 607 μὴ πρὸς Βυγρθδ 616 τί δὴ 
᾽πίδηλον ΒΙαγᾷο5 628 κατ᾽ ἀξίαν οἷα Βαγίμο]α 6020 ἐκβάλλομεν 

633 ὑπεκχχέων 681 πιέζει] καλύπτει ΒΙαγαο85  τἀγαϑὸν ἴάτηα ΚίγοΙ- 
βοή 638 ὕτῳ ᾽στι ΒΙαγ68 040 μηδ᾽ ἐμοῖς ἐν δώμασιν οἸττα ὙΥ̓ 61] 

046 ἄφϑογγα] ἔχϑιστα ΒΙαγ 685 θῦ8 οὔ μ᾽ ἄν ποτ᾽ ἔσχον οἸΪτα 



δὰ ΠῚ 2 (ΗἸρροϊγϑαμι) 81 

Βαυῦμο] ἃ 6068 βάϑος δὲ τόλμης ᾿ἄσοῃ 6066 δὴ ᾽κεῖναι 069 κακό- 
ποτμοι. τύχαι ΒΙαγαθ5 610 ἢ ̓ ν λόγοις ΒαγρῸΒ ΟΤΙ1 λίνου Α. ΜΈΟΙ]οΥ 

010 ξυνάορος ΜΝίιαθργανα Ο18 δυσεχπέρατόν ἐστι καὶ βαρύ (ν6] δὴ 
πάνυ) 088 ὁ γεννήσας ἐμέ νο] ὁ γεννήτωρ ἐμοῦ 084 ἐκτρίψειεν 
ἀστώσας (γ6] εὐνάσας γ6] ἐμπρήσας) 689 ὀργῇ σοῦ τεϑηγμένος 

100 ἐν σοφοῖς ἂν ἦν Τ1ὔπαᾳ. ἕν δὲ μαστεύουσ᾽ (γ6] πόλλ᾽ ὁρῶσ᾽) 
ἐγὼ ν0] ἕν δὲ φάρμακον μόνον εὑρεῖν ἀϑροῦσα γε] εὕρημα δῆτα] ἕν 
μῆχαρ εὑρεῖν γ6] ἕν δὴ μόνον ἄκος ΒΙαγᾷθβ Τῦ8 546. οὐϊδτη ἦ γὰρ 
ἀπ᾿’ ἀμφιρύτου ναῦς... ἔπτατο Ἡργπογάρῃ 118---[590 οὐ 811---818 
ΘΒουοδ ΟΟΥΡΏ8 60 οὐ ἀποῖθυβ Ποτη ομουϊοσατη ἐσ θαϊῦ Εν. Αὐπο] αὐ 

808 κλῇϑρα] πηχτὰ ΒΙαγά68 809 5α. πικρὰν ϑέαν, δυσδαίμον᾽ 
ἢ μὲ Ἠαγύαηρ 814 τε] γε 818 μάκιστα τῶν (γ6] δὴ) ΒΙαγ 65 
821 καταμονὰ ΒΙοιηῆρ]4 | οὖν καὶ ἄβιος βίος 828 πάλιν] τιν᾽ ἂν 
826 λόγον] πότμον ΒΙαγα65 8581 5α. πρόσωϑεν δέ που τάνδε κομίξομαι 
δαιμόνων τύχαν οΟἸΐχη ὙΥ 61] | ἐκκαρπίξομαι δίκαν δαιμόνων 887 σκότῳ] 
κάτω 889 κατέφϑισαι 8ὅ054. ἀξλίοις καὶ ΒΙαγαΘ5 808 56. 
καταχυϑέντα μου δάκρυσι τέγγεται βλέφαρα σᾷ τύχᾳ οἸΐτη ΥΥ61]} 854 
κατατακέντα (γ6] καταχυϑεῖσι) 8ϑὔῦ πάλαι] τάλας 867 5α. ἐμοὶ μὲν 
οὖν ἂν ἄβιος (γ6] ἐμοί γ᾽ ἂν οὖν ἀβίοτος) βίου τύχα ΒΙαγάοα 877 πᾷ 
φύγω] πῶς φέρω 880 φϑεγγόμενον κακά οΟἸϊπη Βατύμο]α 

901 τὰ λῷστα 910 πόλλ᾽ ἀνευρίσκοντες γ6] πολλὰ δὴ πονοῦντες 
(681 μοχϑοῦντες) ΒΙαγα65 988 ἄνδρα ϑοδίσου, ἄνδρας ΠΘΙΒΙκΘ 
940 προσβαλεῖν ϑεοὺς χϑονί 962 ἤϑη νυν 968 σίτοις] ἄλλοις γο] 
ἀστοὺς 969 ἐν τῷδ᾽] οὐ δῆϑ'᾽᾽ νγν6] οὐκ ἔσϑ᾽ ΒΙαγάθοβ : 992 πρῶτον] 
ἐνεὸν ΠΘΙΒΚΘ 

1000 οὐκ] οὐδ᾽ 1001 παρών τε 1004 οὐδ᾽ οἶδα ΒΙαγάθδΊ 
πρᾶξιν] τέρψιν ΟΠ τΙδῦ. ραύ. 522 1006 γραφῇ τε λεύσσων σπάνιον᾽ 
οὐδὲ γὰρ σκοπεῖν ΟἸϊπι ὟΥ6Ι] [| οὐδὲ ταῦτά γε σκοπεῖν Ὑ6] οὐδὲ ταῦτά 
γ᾽ εἰδέναι γ6 1] οὐδ᾽ ἐπίστασϑαι πάνυ 1012 μάταιός εἰμ᾽ ἄρ᾽ γ6] ἦν 
τὰν μάταιος γν6] μάταιος ἦν τἄν ΒΙαγ 65 1014-- 1016 ἥκιστ᾽" ἀγῶνας 
μὲν Ἀρατεῖν ᾿Ελληνικοὺς (οοίογ!5 4616 015) οἸ᾽τη ὟΥ ΟἹ] 1027 μηδ᾽ ἐς 
ἔννοιαν λαβεῖν Ῥτὸ 1029 1πηϑουῦ ἵταρτη. δᾶθβρ. 284 Ν. ἄπολις ἄοικπος, 
πατρίδος ἐστερημένος, πτωχὸς πλανητής, βίον ἔχων τοὐφ᾽ ἡμέραν ΒΘοκ 

1080 δέξαιτ᾽ ἐμοῦ Βαεαιύπο]α 1088 ἀο]οὺ (1084 ἐσωφρόνησεν οὐκ 
ΒΟΙΙΌΘΗ5) ΗΘ Υ θη 1088 καὶ] ἢ 1048 ἔκτεινον ἄν σε ΒΙαγαθδ 
φυγῇ σ᾽ ΑΙΟΚΟΠΕΘΥ 1044 γυναικός γ᾽ ἠξίους 1047 “ἯἽιδης] Ἄρης 

1008 πέρα ΒΙαγάθε 1062 οὐ δῆτα' πάντως δ᾽ γ6] οὐ δῆτά γ᾽- 
ἄλλως τ᾽ οἱϊγη Βαγυύμο]ά 1086 πάλαι ᾿ξελαύνειν (γ6] ᾿ξαπωϑεῖν) 
1091 ταῦτ᾽] πάντ᾽ ΒΙαγα68 

1104 λύπας) λῦγος Ῥοί5]τθ 1100 ἐλπίδ᾽ ἰχνεύων Μυβργαᾶνθ 
1106 54. δέ τις ἐν φρεσὶ κεύϑων λείπεται ΒΙαγ 685 1112 τύχαν] ξωὰν 
Βαυπο]α 1116 μήτ᾽ ἀκλεὴς 1117 βίον πάντ᾽ εὐτυχοίην ΒΙαγα65 

1120 καϑαρά μοι φρὴν οἸτη ὟΥ 61] 1121 Ἐλλανίδος 1184 κατέ- 
χων ποτὶ Υγ6] κατ᾽ ἔχων ποδὶ ΒΙαγᾷαθδ5 1140 (ἀπόλωλ᾽ ») ἀπόλωλε 
ἽΝ, Ἠθϑαϊδιη 1148 54. διοίσω (ν6] διάξω) βίοτον ἄποτμον ΒΙαγαθ5 
1148 τί τόνδε τὸν τάλαν᾽ ἐκ πατρωΐας ἨθΙΤηΒΠη 1106 ὡς] οὗ 

1118 χέων ῥέος 1119 ἀκτῆς 1186 ἢ ἂν λέγοι τις ν6}] ἢ λέγοις ἂν 
ΒΙαν 65 1189 αὐταῖσιν] ἄλλαισιν Βοίῃθ 1194 ἐπεῖχε 1197 εὐϑύ 
γ᾽ Ἄργους γ6] εὐθὺ κἄργους 1199 τἀπέκεινα 

1200 πόντον] κόλπον ΒΙαγάθ5, ἔοτύ. πορϑμὸν 1214 οἴϊδια ἐξέ- 



δῷ ΛΑάἀάοπάδ οὐ Οουτίροπᾶα, 

πεμψε ν6] ἐξέδωκε 1219 ἐν} ἅτ᾽ 1219 54. οὐἰϊαπι ἱππικοῖς ἐν... 
πολὺς μὲν οἰκῶν ΝἸΟΚΘΠΔΟΙ 1220 πολὺ 1284 τ᾽] δ᾽ 1281 δυσ- 
εξέλικτον 1240 ὦ ν 1241 μή μ᾽ ἐχκυλίσητ᾽ ΒΊαγ 685 1260 οὔτ᾽ 
ἄρ᾽ ἄχϑομαι ᾿Π]γη5]6 1214 ϑάλπει δ᾽ [Ἔρως ὕσα ΒΙαγᾷθ5 | μαινομένᾳ 
κραδίᾳ ἀοΙοθαῦ 1211 54. Ἰαουηῶ ἸΔοΣαγ 6 Ῥαύαθαῦ Βαγίμο!ὰ 1284 
ὑπακοῦσαι 1289 ἴσχεις 1290 τάρταρα] χάσματα 1292 μεταβὰς 
βίοτον] πτάμενος --- -- 1298 πόδα τοῦδ᾽ ἂν ἔχοις ν6}] πόδα τοῦδέ 
γ᾽ ἔχεις γ6] πόδα σὸν κατέχεις ΒΙαγ 468 

1821 πύστιν ᾿ΛΘΙ5Κ6 1822 οὐδ᾽] οὔτ᾽ 1380 πρῶτον μὲν 
ΒΙαγαθ 1880 ἔπειτ᾽ ἀναλωϑεῖσ᾽ οἸίτη ΥΥ 61] 1846 καταπηκτόν νο] 
Ῥούα5 κατεπαλκτόν οἸίτη Βαυίπο!α γΡοϑὺ 1858 ραγοθριηϊδοιιπὶ οὖ ἔογίαββθ 
ῬΙΌΤΘ5. ὙΘΥΒΙΟ]05. ΘΧΟΙ 1586. ββριοῦαν ΜΟΙΪς 1818 παιὼν ἘΙαγαρθ5 

1818 58ᾳᾳ. Θάνατός μοι παιὰν ἔλϑοι. προσαπόλλυτέ μ᾽, ὦ, τάλαν᾽. 
ἀμφιτόμου κτὲ. οἸττηα Βαγύμο]α 1814 ὄλλυτέ μ᾽ ὀλόμενον οἸίτη ὙΥ̓ 61] 

1879 τ8] δὲ οἰττη Βαγυίμο]ά 1880 παλαιὸν ΠΘΙ5Κ6 1886 τοῦδε 
δυστλήτου (γ6] οὐκ ἀνασχετοῦ) πάϑους 1898 τόποις τούτοισιν ΒΙαγ 65 

1898 οὐ δῆτ᾽" ἐμοὶ γὰρ δύσποτμός γ᾽ ἀπόλλυται ὙΑΙΟΚΟΠδΟΥ 
1418 εἴθ᾽ ἔκτανές γ᾽ ἄν μ᾽ ν6}] εἶϑ'᾽ ἔχτανές μ᾽ ἂν ἘροΙδκθ 

1410 ζόφου 1420 αὐτῇ κἄλλον ν6}] αὐτῇ γ᾽ ἄλλον 1488 ἀνθρώπους 
δέ τι 1480 ἔχει γὰρ μοῖρά σ᾽ 1444 κίδναταί μου δὴ σκότος 
1447 νερτέρων ὃ 1459 ὃ᾽ ἱδρύματα ΒΊ]αγάθ5 

Αά 1Π 8 (Οτγοβίθιῃ) 

1 ᾧδ᾽] ὡς ΒΙαγά65 1 ἀέρι] ἀεὶ ΝΥ αΚοῆο!α 80 οὐχὶ παντὸς 
84 συμπλακεὶς νόσῳ 41 ὧν] αἷς νε] ἡ δ᾽ 41 καὶ πυρὶ (τ6] 

τῷδε μήτε νώ τινὰ στέγαις δέχεσϑαι) δ1 αὐχέν᾽ ἐμβαλεῖν δῦ ἀχταῖς 
ἐφορμεῖ 14 μητέρος (γ61] μητρὸς ὃς) φονεὺς ΒΙαγά65 84 νεκρὸς γὰρ 
οὔπω ᾿σϑ᾽ εἴνεκα σμικρᾶς πνοῆς πῦπο ὟΥ6Ι] | ἕνεκά γε 

108 Ἄργος τ᾽ (γ6] δ᾽) γ6] δεινόν γε, πᾶς τις δ᾽ 111 γὰρ οὖν 
λέγεις 114 τῷ... τάφῳ 11ὅ μελίκρατα ϑὲς ΒΙαγάθ5 118 φόβος 
δ᾽ ἐπελϑεῖν σῆμα σόν, ταρβοῦσ᾽ ἅτε πππο ὙΥ̓ 61} 128 δωρήματα] ἀγάλ- 
ματα Ἠθινοσᾶθη 127 σωτήριος (γ6] σωτηρία) δὲ τοῖσι χρωμένοις καλῶς 

182 αἵ δ᾽ 140 σἴγα, λεπτὸν] σῖγ᾽ ἐλαφρὸν ν6] σῖγα, κοῦφον 
142 βᾶτ᾽, ἐκεῖσ᾽] βᾶτε, τέκν᾽ 161 χρόνιος ἐμπεσὼν 182 χτύπον 
ἠνύσατ᾽ ΒΙαγᾶθδ 

218 54. Ε]θούγαθ ἐσ ραϊῦ ὟΥ 61] 219 ἔκ τ᾽ 280 ὄντως κτῆμ᾽ 
289 κεἰ] εἰ 208 χαράσσεται 211 ἀφεὶς 286 ἔργον (ἐπ᾽) 
ΒΙαγάοβ, πρᾶγμ᾽ ἐς Ο. ΒύΒΟΠΘ 

824 χκαϑικετεύομεν ΒΙαγαΘ65 829 ὁ Φοῖβος] ϑεὸς (ογηῖθδθο ἄλλον 
ἴη γ. 845) ὙΥ 61} 88ῦ ϑωύσσων 848 δεινοῖς πόνοις 849 μάλα 
δ᾽ ἁβροσύνῃ 818 ἁλιαδῶν 891 σὴ] δὴ 894 εἰς ἔμ᾽ ἄφϑονος 
κακῶν 898 μάλιστ᾽ ἔσϑ᾽ ἡ ΒΙαγᾶθδ 899 δεινή γεὲ κἀκ ϑεῶν 
Ο, ΒΌβοΟΒο | (ὅμως ἱλάσιμος ὙΥ 611) 

400 τιμάοροι ν9] τιμωρίᾳ 406 συνδρῶν μητρὸς αἷμα καὶ φόνον 
ΒΙαγἄο5 410 σεμνὰ γάρ᾽ ἀπαίδευτον δ᾽ Υ ἀἰκοἢ 614 416 (μὴ τὸν 
ϑεὸν εἴπῃς ΜΑΥΚΙαΠ4), μὴ ἀϑάνατον εἴπῃς ΥΥ 61] 421 πόσου χρόνου 



ἃ ΠῚ 8 (Οτθβέθι) 89 

428 μισούμεϑ'᾽ ὥστε μὴ προσεννέπειν τινά 480 ὅσ᾽ (ν6] ἔνϑ'᾽) ἂν 
μόλω ν6] ἵν᾽ ἂν μόλω 480 τί δ᾽ ἄλλο γ᾽... τῶν τις Αἰγίσϑου ΒΙαγᾶθ5 

448 καταφυγῆς ἥκει Μεάνὶσ 400 σῆς] τῆς 451 μόνον 
408 οἷσίν σὲ δεῖ 408 χουράν... πένϑιμον 401 εἰς ὄψιν ἐλϑεῖν 
4106 ὦ χαῖρε πρέσβυ 489 ἐγώ γ᾽ ΒΙαγαθ5 4097 πληγεὶς ϑυγατρὸς 
ἐξ ἐμῆς ὑπὲρ κόρης Τιδοοη 

ὅ0158α. ἐκβαλεῖν δὲ... σῶφρον δ᾽. δ608 ἀποχτενεῖ γὰρ 514 
αἷμ᾽ ἑλὼν ὄδδὍδ τῷ] δεῖν ὄὅδδθ ὑποστάσης) παρασχούσης 669 αὐταῖς 
ἔστ᾽ ἀπολλύναι ὅ90 ἔμενε ὅ98 πάντες ὅσ᾽ ἂν ἀεὶ λέγῃ 

008 ἀλγύνειν 609 μ᾽ ἐπαρεῖς 619 χὠς τοῦτο 621 ἀνη- 
κέστῳ πυρί 082 συννοίας Οὔ αὐτὸ τοῦτο] τοῦτ᾽ ἐκεῖνο ΒΙαγ 65 

0145... τοῦ κατὰ χϑονὸς κλύειν παρόντος τάδε ΥΥ 61] 014 5.4. τὸν 
κατὰ χϑονὸς κεύϑοντ᾽ (γ6] ναίοντ᾽ γὙ6] νῦν ὄντ᾽ γν6] κρυφϑέντ᾽) ν6] τὴν 
κατὰ χϑονὸς τὰ νῦν ἀκούειν τάδε... σοῦ καὶ κλύειν (γ61] κοὐ ψέγειν) 
ἁγὼ λέγω 686 ϑνήσκοντα)] ἀρκοῦντα 098 εἰ δ᾽ ἡσύχως τις τὸν 
πόδ᾽ ἐνταϑέντ᾽ ἄγαν (γ6] ἡσύχως αὐτῷ πόδ᾽ ἐντείνοντί τις γ6] ἡσύχως 
αὐτῷ τις ἐντείνων ἄγαν) 

100 πνοῆς Υγ6] πνοή ν6] πνέων 106 πόδα τ δ᾽ ἕξι 
114 Ἄργους γαῖαν] ᾿Δργείους ἂν 780 οὐκ ἰδὼν δ᾽ νο}] ἀκούσας συλλε- 
γέντα καὶ σαφῶς ΒΙαγάθ5 181 εἰκὸς ὡς ἴᾶτὴ Αριὺ 140 (ἐφάνϑη 
τοῖς φίλοις) 142 ἐκείνη γ᾽ αὐτὸν ΒΙαγάθ5 182 κῆδος) κεῖνος 
5, απ. ϑομηαῦ 182 τόδε δοκεῖν εὔχου μόνον ν6] τῷ δοκεῖν γ᾽ εἶ 
καὶ μόνον 184 ἂν τόνδ᾽ οἰκτίσειε 188 μέγας] κακός ΒΙαγαθδ5 
189 χρόνῳ τε Ἠοτπογάθῃ 196 (ὡς τί δὴ ϑέλων) 198 μὴ ᾿πίδοιμι 

802 ὀχήσω] ὁδηγῶ γ6] πορεύσω 808 εἴ τι μή... ὄντι. . ἐπαρκέσω 
6] εἴ σε μὴ .. συμφοραῖσι. δύσομαι γ6] ἤν σε μὴ . . συμφοραῖς ἐπωφελῶ 

Ο 804 ἑταίρους μὴ (ἀδ]οίω νἱγρα]8) ΒΙαγαθ5 806 τρόποισι συντρέχῃ 
ὙγδΚοἤο]α | οὐΐαιη ϑυραῖος εἷς (οὐ δῃηΐθδ ὡς ἀνὴρ) ῬΑΙΘΥ 817 οὐχὶ 
λείπει 821 δὲ] τὲ 822 ὑπ᾽ αὐγὰς ΒΙαγαΘ68 828 ἀσέβεια μὴ 
καλή ΑριύΖ, ἀσέβεια γίγνεται ΒΙαγα 65 824 54. κάχκοφρον ἀνδρῶν πα- 
ράνοια᾽ ϑανάτου ἀμφὶ φόβῳ ὟΝ. Ἠθϑδα]δτ 884 οἷον ὅδ᾽ ἔργον 
840 χρυσεοπηνίστων 848 ϑρέξων ἐν ᾧ γν6] δυσόμενος ᾧ 894 ἐδί- 
δου] ἐτίϑει 

904 ἠναγκασμένος] ἐμβεβλημένος ν6] ὑποβεβλημένος ν6] εἰσωϑισμέ- 
νος γ6] ὠνομασμένος 907 (ἡδὺς ἦν λέγων) 919 χραίνων] στείβων 

9857 (ἢ εἰ γυναιξὶ) ΒΙαγ 65 964 Περσέφασο᾽ ἄνασσα καλλίπαις 
61 914 εἶλε] ἔβαλε ΒΙαγα65 9745α. δυσμενῶν παντελὴς φοινία 
61 988 μέσαν 990 πελάγεα ν6] πελάγια 998 ὁπότ᾽] εὖτ᾽ 

1001 τε τὸ ΒΙαγαβθβ 1004 μεϑαρμόσασα ΒΙοιηῇο]α 1006 δρο- 
μήματα Πλειάδος 1020 οἴμοι μάλ᾽ 1086 ϑήγειν] λαβεῖν 1046 
ταῖς σαῖς ἀδελφαῖς ν6] τῇδ᾽ αὐτάδελφον 1080 ροβὺ 1081 οοἸ]]οοαῦ 
1088 ἐλευϑερῶν ἐμαυτὸν ν 

1106 τὸ γὰρ ἕτοιμόν ἐστιν ἔκ γ᾽ ἐμοῦ πάλαι ν6] τὸ γὰρ ἐμόν γ᾽ 
ἕτοιμόν ἐστί σοι πάλαι 1112 ἐσόπτρων ΒΙΘΥ 685 1114 πέραινε σοὺς 
λόγους Ἐ᾿. ὅα. δομπαῦύ 1188 τυχεῖν] κυρεῖν 1147 μηκέτι ξῴην 
ἐγώ 1166 ἄλγιστον 1104 φϑάνειν 1110 ϑάνατον] αὐχέν᾽ 
1171 δὲ] τε 1178 σοι, τῷδε καὶ τρίτῃ γ᾽ 1187 κατασπείσουσα 
νερτέρων τάφῳ 1192 ἢ τόνδε γ᾽ ἢ ̓ ᾽μέ 

1509 ὃ τ΄ 1218 φύλασσε μή τις πρὶν τελεσϑῆναι φόνον 
1228 δ᾽] 9’ 1251 ἔσω] ὑπὸ 1288 ὦ συγγενὲς σὺ πατρὸς 1289 
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καταστέφω 1262 ἄλλην 1202 ἐκεῖσε κἀνϑϑάδ᾽ 1206 ἔχομεν] 
εἴδομεν γὙ6] στρέφεις 1218 κάλ᾽ ἐστὶ τἀνϑάδ᾽ 1280 τῇδέ τις 
1289 ὁρμηϑεὶς ν6}] ἐκσυϑεὶς 1292 ἐκεῖ φυλάσσετε 

1826 ἄξιον νῷν 1860 βαλόντες αὐτὴν σφάξεϑ'᾽ 18δῦ ἐμβαλεῖ 
1851 ἰδεῖν τὸν .. νέκυν 1810 πᾷ] ποῖ 

1401 δίδυμοι 1402 τοῦ μὲν 1407 τᾶς] πᾶς οὗ κακοῦργος ὦν] 
χάριν κακός 1418 ἐς φόβον 1421 ἀρκύστατον 1425 ἢ] ἦ 
1428 εὐπαγέϊ 1481 ἀλακάτᾳ 1440 πέδοι 1446 ἀχῶν (τοὶ ἅτ᾽ 
ὧν) κακός 1447 ἴϑ᾽; ὡς ἀεὶ (γ61 ἐντεῦϑεν) γ61] ὦ κακοὶ δοῦλοι Φρύγες 
[τ᾿; 1459 δίνησεν 1400 ἀντίον 1412 παίειν] βάπτειν οὐ εἴσω] 
αἴρων 1488 ϑανάτου ᾽πιβολάν (γ6] πρόσοδον) Β]αγ 468 1489 πολλοὶ 
δ᾽ ἔπιπτον ἘΠ]ΤΉ5]6Υ, αἱ] γοῖρῶ οἱ δ᾽ ἔκειντ᾽ τα ρ]οββθιηδ σϑίοσῦ 

1618 ἐνδίκως, εἰ καί γε λαιμοὺς ΒΙαγά65 [| ἔνδικος τρίς, εἴ γε... 
τριπτύχους, ϑανεῖν ΥΥ 61] 1019 πέλας) σέλας ΒΙαγάο5 | φόνον] ἴοτί. 
σέλας 1021 μῶρος εἶ. τλῆναι δοκεῖς μ᾽ ἂν ν6] μῶρος εἶ. δοκεῖς θέλειν 
ν᾽ ἂν ν6] μῶρος εἶ τλῆναι δοκῶν μ᾽ ἂν γν6] μῶρά γ᾽, εἰ τλῆναι δοκεῖς 
μ᾽ ἂν 1688 ἢν γὰρ Ἀργείους ἐπαγάγῃ 1084 σώσει 1680 τῆς 
τύχης 1080 γὰρ τόδ᾽ ἔτυχον 1594 ὑφάψομεν 

1004 τὴν φρένα ΒΙαγα65 1011 ϑανεῖν πετρουμένους ἨοΥοΓάθη 
1014 τί σφάγιον... Φρυγῶν σ᾽ 1019 οὐ 1027 σὺ δ᾽ ΒΙαγάθβ5 

1680 ἥμαρτες] ἔμαρπτες ὟΥ 61} 1070 εὖ τ᾽ ἔλεξας (ν6] ἐπαινεῖς] πεί- 
σομαί τὲ ΒΙαγαθ8 

Δὰ ΠΙ 4 (Ρμορῃ!β585) 

22 (κἄπειτα βρέφος) 25 ἐχϑεῖναι φέρων ,ὍΟΟΠ ὅ9 δὲ τάλανα 
λέκτρα ΝΥ 61] 

111 54. σώφρον᾽ ἐς μετάφρενον φέρων πώλοις ἰϑύνει ΝΥ. ΗΘδα]δτη 
212 ἀπύσαντος Δ ΘΟΝ 

888 μήτε σὴν δάκῃ 
418 ἐγὼ δ᾽ ἰατρὸς ὟΥ 61} 
ὅ04 ἄστρων] ἄσσων Ο. ΒαΒΟΠΘ ὅ46 ἀοΙ]οὺ Τιδοοη 
110-- -186 αἀο]οῦ, βουῖθθη5 787 φησιν, “. 76 58561 141 ἀμφοῖν" ἕν 

ἀπολειφϑὲν ΤΆ ΘΟΙ 148 ἐς κύκλον ΚΝ 61] 190 δείματι Θήβαις 
Ο. ΒύβοΠ6 

81ὅ56. οὐδ᾽ οἱ μὴ νόμιμοι. νόμιμόν ποτε ματρὶ λόχευμα Ὗ. Ἠθδα]δηη 
1200 ἐν δ᾽ ἀμείνον᾽, ὦ ϑιεοί ὝΥ61] 
1626 ματρὸς ἐμᾶς ἐν διδύμοισιν ἀγαλάχτοις ἄρα μαστοῖς ἮΝ. ΗΘΔ ΄Ἰατη 

1586 ἴῃ ἰοχύα 1. ξόαν 
. 1038 μένουσ᾽ ἐν ἣ λέκτρ᾽ Αϊμονός σε δέξεται 1092 σωφρονοῦσι 

ΤΠ οοῃ 



ΝΑ 

ΕᾺΠΓΡΙ}15. 





1] ἕνος καὶ βίος Εὐριπίδου. 

Εὐριπίδης ὁ ποιητὴς υἱὸς ἐγένετο Μνησαρχίδου καπήλου 

καὶ Κλειτοῦς λαχανοπώλιδος, ᾿4ϑηναῖος. ἐγεννήϑη δὲ ἐν 
Σαλαμῖνι ἐπὶ Καλλιάδου ἄρχοντος κατὰ τὴν οε΄ ὀλυμπιάδα 
ὅτε ἐναυμάχησαν τοῖς Πέρσαις οἱ Ἕλληνες. 

Α --- οοα, Ατρτοβίϑητ 1, 89 50}. 
Β --- οοᾶ. γαϊϊ᾽οδηπδ 184 

1) --- ςοα. Ῥαγίϑιητῖ ὃ. αδηοΐονδο 86 

Ἢ -- οοα. ΗἨδνηῖθηϑ15 8549 

1 --Ξ- οοα. νπαο ΟΠ η515 119 

σ᾽ --- οοα. γαεΐ.- ΥΡΙμδ5 140 

Ο --- ςοα. Ρᾳ]. τηΐοὺ αύϊοδηος 98 

Η --- οοὔ. Δ 8110 6] ]απὰ Α 95 

Α οοπύϊποῦ 11π. 1--44, 7) 1τηϊ10 τὰ] 5 ἱποὶριῦ ὦ 1ἴπ. 117 (οἱ δὲ), 
Ο οοπθιποὺ 11. 1---4 (εὐριπίδου.. ἄρχοντος), 9---12 ἐτράπη .. ἑταῖρος, 
29---42 (κατέλιπε .. τέρμα βίου), Η παροῦ 11η. 1- - οὐ 171---88 (ΒΙτ1]]ΠΠ1τη8, 
ΠδΥΥ ποιὰ] ἀθ σθηθῦθ οὗ τηουῦθ ροθύδϑθ ρυϑθιηῖδδῶ δῦ ΘΙΩΡΙΙΟΥῚ ΠΑΥΤ8- 
Τ1ῸΠῚ 1η Αἰ οὐ οχϑύαν οὐὔϊϑιη ἴῃ οοά. ὕβῃ. δ1δ οὖ γαΐίϊο. 1868). ΤΑΌΤΟΚΒ 
ΒΟΘΉῊ οοὐΐαμιύ Π. ῬΥηΖ, οο]]αὐϊοπθηυ 1ὈγἸῚ Δ’ ἀθῦθο 1 γ] ὐϑ] 1ο. 
Ταᾶονῖοϊ Ηθιθουρ, ΠΌγο5 4.7) ἄθπθο ᾿πΒΡΊΟΘΥΘ ροβὺ ουγὰβ ΕἸἸΤΏ5]61 (1 
θα. ΒΕΟΘΟΠ ΘΙ Τα), ΒΟΒΒΙΡΊΟΙ (Του η81] ἀ685 ϑδνϑηβ ἃ. 1882 ρ. 24056α.), 
ΖΙΤ τη Θυτη 8 1 (ΑἸΠσθιη. Ομ αἸχοιύαπρ 1828. Π| 2), Βάσδταϊ ϑομνανῦς (ἢ 
64. 5681.) Π1}1] γϑξδγοδῦ. 

1 γένος καὶ βίος εὐριπίδου Β, γένος εὐριπίδου καὶ βίος Α, 
ἕτερον (9) γένος εὐριπίδου ἴπι ταᾶγρ. Ε᾽, εὐριπίδου γένος (Οὐ, βίος εὐριπίδου 
ἘΠ ὅσα; ὑπ 2 ὃ ποιητὴς οτ. ΟΟ Η υἱὸς μὲν 6 ΗΠ μνησαρχίδου Β, 
μνηστάρχου 4, μνησάρχου ΟΕ ΘΗ 8 καὶ] μητρὸς δὲ Ο' | κλειτοῦς 

ΒΟΥΕ, κλυτοῦς 46, χκλητοῦς Η, κλ... Εἰ 1 λαχανοπώλυδος Η | ἀϑηναῖος] 
ἀϑηναῖος μὲν Α ΗΕ Β', γένος ἀϑηναῖος Θ΄, ἀϑηναῖος τὸ γένος (᾽, τὸ δὲ 
γένος ἦν ἀϑηναῖος Η | ἐγενήϑη ΟΠ 8586. δὲ ἐν Σαλαμῖνι οτὰ. 
4 Καλλιάδου] Μουτϊβία5, καλλίον 4866, κάλλει Τ΄, μελίου Η | κατὰ... 
ὀλυμπιάδα οτα. Ε Τ᾽] ὁξ Β, ἑβδομηκοστοπέμπτην 4, ἃ 6΄, τριακοστὴν Η 

ὅ ἐναυμάχησαν] ἐμονομάχησαν Π 
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Ἤσκησε δὲ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν παγεράτεον ἢ ἀν τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ χρησμὸν λαβόντος ὅτι στεφανηφόρους ἀγῶνας 

νικήσει, καί φασιν αὐτὸν ᾿ϑήνησι νικῆσαι ἀναγνοὺς δὲ ἐπὶ 

τραγῳδίαν ἐτράπη καὶ πολλὰ προσεξεῦρε. προλόγους φυσιο- 

λογίας ῥητορείας ἀναγνωρισμούς, ὡς δὴ ἀκουστὴς γενόμενος 

᾿Πναξαγόρου καὶ Προδίκου καὶ Πρωταγόρου καὶ Σωκράτους 

ἑταῖρος. δοκεῖ δὲ αὐτῷ καὶ Σωκράτης [ὃ φιλόσοφος] καὶ. 

Μνησίλοχος συμπεποιηκέναν τινά, ὥς φησι Τηλεκλείδης 

(ἔγο. 89. 40 Κ.) 

Μνησίλοχος δὲ ἐκεῖνος φρύγει τι δρᾶμα καινὸν 

Εὐριπίδου καὶ Σωκράτης τὰ φρύγαν᾽ ὑποτίϑησιν. 

οὗ ὁὲ τὰ μέλη αὐτῷ φασι Κηφισοφῶντα ποιεῖν ἢ Τιμοκράτην 
᾿ΦΖργεῖον. φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ ζωγράφον γενέσϑαι καὶ δείκνυσθαι 

6--8 ἤσκησε... νικῆσαι. οτὰ. Οὐ 6 ἤσκησε] ἔσκ. αν Εἰ | καὶ 
πυγμὴν Ναυοῖκ, πδθὸ νϑῦρθα ἔογύ. 46] 6 πη 48, { αὐτοῦ οτὰ. Καὶ Γ΄ | λαβόντες 
Ε 1 στεφανηφόρους] νικηφόρους ΕΠ 854. ἀναγνοὺς δὲ ἐπὶ τραγῳδίαν 
ἐτράπη] (ἐτράγπη δὲ ἐπὶ τραγῳδίαν ' 9 πολλὰ] οὐτὰ ΤΠοΙηὰ ΜαρΊβίγο 
Νδῦοῖς, πολλοὺς ᾿1ὈγἹ 1] προσεξεῦρε Οὐ Εἰ, προεξεῦρε 48 ΕΟ | προλόγους] 
λόγους 46 | καὶ φυσιολογίας δ 10 καὶ ῥητορείας α΄, ὡς 
ῥητορείας 1΄ [ ἀναγνωρισμούς οἴῃ. ΟΕ ΓΟ ] ὡς δὴ ἀκουστὴς γενό- 
μενος 4, ὡς ἀνακουστὴς γενόμενος Β, ὡς ἀκροατὴς γενόμενος α΄, ὡς 
γενόμενος ἀκουστὴς Οὐ, γενόμενος Μ΄, ἀκ... ὡς γενόμενος Ε' 11 56. 
πρωταγόρου καὶ σωκράτους ἑταῖρος. δοκεῖ δὲ αὐτῶ ΚΕ ̓ ', πρωταγόρα καὶ 
σωχράτους ἕτερος δὲ (δὲ ᾿πϑογυῦ τη. 2 αα86 δὲ ροβὺ δοκεῖ θυδβι58586 νἱ46- 
ὑ1) δοκεῖ αὐτῶ Οὐ, πρωταγόρου καὶ σωλχράτους ἑταῖρος δὲ δοκεῖ αὐτῷ Α., 
πρωταγόρα σωκράτης δὲ ἕτερος αὐτῶ δοκεῖ Β] Πρωταγόρου... ἑταῖρος δὲ 
δοκεῖ αὐτῷ καὶ Σωκράτης ὁ φιλόσοφος γεγονέναι καὶ συμπεποιηκέναι κτὲ. 
Β]ΊΒ]ογ, Πρωταγόρου. δοκεῖ δὲ αὐτῷ καὶ Σωκράτης ὃ φιλόσοφος συμ- 
πεποιηκέναι κτὲ. Εἰ. Θομνγατῦ 12 ὁ φιλόσοφος οτὰ.  Γ' α 18 μνησι- 
λόγος Μ΄, μνησολόγος (Ο' | πεποιηκέναι Β 18---18 τινά... Ἀργεῖον οτη. 
6, ὥς... Ἀργεῖον οτὰ. Καὶ 1" 1 ὁ Μνησίλοχος δ᾽ ἐκχεινοσὶ γ6] Πνησί- 
λοχος οὗτός ἐστιν ὃς Μοίποϊκα, Πνησίλοχός ἐστ᾽ ἐκεῖνος ὃς ΠΙπάοτξ ̓ 
φρύγει]) ιπαοΥῖ, φρύγειον 4, φρὕγειον Β 16 εὐριπίδου Β. εὐριπίδῃ 
Α1 σωκράτου Β | τὰ φρύγανα Β, οτι. Α | Φρυγικόν τι καινὸν νησί- 
λοχος ἐκεινοσὶ καὶ Σωκράτης δρῶᾶμ᾽ ὑποτίϑησ᾽ Εὐριπίδῃ Βοίμο, ὁ ἥνη- 
σίλοχος δ᾽ ἐκδινοσὶ φρύγουσι (φρύγοντι) δρᾶμα καινὸν Εὐριπίδῃ καὶ 
Σωκράτει τὰ φρύγαν᾽ ὑποτίϑησι ΕΥϊύσθομο, οἷν. Π1ορ.. Τιϑογύ. 11 18 ἐδόκει 
δὲ (Σωκράτης) συμποιεῖν Εὐριπίδῃ. ὅϑεν Μνησίλοχος (Μνησίμαχος Μομδ- 
δ᾽α5, γΘοὐ 5 Τηλεκλείδης Ἐ]η516υ) οὕτω φησί" φρύγες ἐστὶ καινὸν δρᾶμα 
τοῦτ᾽ Πὐριπίδου, ᾧ καὶ Σωκράτης τὰ φρύγαν᾽ ὑποτίϑησιν (ὅϑεν Τηλε- 

κλείδης" Μνησίλοχός ἐστ᾽ ἐκεῖνος ὃς φρύγει τι κτὲ. ὈΙπάουἢ 17 φασὶ 
Κηφισοφῶντα] ΝΥ ΘΙοίκογ, φασὶν ἰοφῶντα 4.818, φασὶν οιοφῶντα 1) Τιμο- 
κράτην] “ημοκράτην Νϑοκ 0]. 5080]. ἴῃη Απάχοτη. 44 εἰλικρινῶς δὲ 
τοὺς τοῦ δράματος χρόνους οὐκ ἔστι λαβεῖν" οὐ δεδίδακται γὰρ 4ϑήνησιν" 
ὁ δὲ Καλλίμαχος ἐπιγραφῆναι φησὶ τῇ τραγῳδίᾳ “ημοκράτην 18 φασὶ 
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αὐτοῦ πινάκια ἐν Μεγάροις" γενέσϑαι δὲ αὐτὸν καὶ πυρφόρον 

τοῦ Ζωστηρίου ᾿“πόλλωνος. γεννηϑῆναι δὲ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 

καὶ ᾿Ελλάνικον, ἐν ἡ ἐνίκων τὴν περὶ Σαλαμῖνα ναυμαχίαν 

οὗ Ἕλληνες. ἄρξασϑαι δὲ ἀγωνίξεσθϑαι γενόμενον ἐτῶν κε΄. 

μετέστη δὲ ἐν Μαγνησίᾳ καὶ προξενίᾳ ἐτιμήϑη καὶ ἀτελείᾳ. 

ἐκεῖϑεν δὲ εἰς Μακεδονίαν παρὰ ᾿Ζρχέλαον γενόμενος διέτριψε 

καὶ χαριξόμενος αὐτῷ δρᾶμα ὁμωνύμως ἔγραψε καὶ μάλα 

ἔπραττε παρ᾽ αὐτῷ, ὅτε καὶ ἐπὶ τῶν διοικήσεων ἐγένετο. 

ἐλέγετο δὲ καὶ βαϑὺν πώγωνα ϑρέψαι καὶ ἐπὶ τῆς ὄψεως 

φακοὺς ἐσχηκέναι. γυναῖκα δὲ γῆμαι πρώτην Μελιτώ. δευ- 

τέραν δὲ Χοιρίλην. καὶ υἱοὺς κατέλιπε τρεῖς, Μνησαρχίδην 

μὲν πρεσβύτατον ἔμπορον. δεύτερον δὲ Μνησίλοχον ὑποκρι- 
τήν, νεώτατον δὲ Εὐριπίδην, ὃς ἐδίδαξε τοῦ πατρὸς ἔνια 

δράματα. ἤρξατο δὲ διδάσκειν ἐπὶ Καλλίου ἄρχοντος ὀλυμ- 

πιάδος πα΄ ἔτει α΄, πρῶτον ὁὲ ἐδίδαξε τὰς Πελιάδας, ὅτε καὶ 

δὲ τὸν εὐριπίδην καὶ ξωγράφον γεγονέναι Π' Γ᾽, φασὶ δέ τινὲς τὸν εὐριπίδην 
καὶ ζωγράφον γεγονέναι Ο' 18- 98 χαὶ δείκνυσϑαι... ἐσχηκέναι οτὰ. Ο 

19 αὐτοῦ] αὐτὸν 1᾽| πινάκιον Π',͵ πίναξ 7 19---2ὃ2 γενέσϑαι... Ἕλλη- 
γες οη1. “6, Γ' 21 χαὶ] ἡ καὶ Εὶ. δομπχαγίς [ νϑυῦω καὶ ᾿Ελλάνικον 6ΘΧ 

ΤΥ Ἴη6. 1ΠΠαύῶ ρΡαύαὺ Ὑν ΘΙ υ | ἑλλανικὸν 7) 20---22 γεννηθῆναι .. 
ἐτῶν κο΄ οἱοιὺ ΕῪ. 1.60 21 σαλαμῖναν Β 22 δὲ οι. ΒΤ] ἀγω- 
νίσασϑαι Β᾽]) γενόμενος [11 ἐτῶν κΞ Β. ἐτῶν εἰκοσιέξ Α 1), εἴκοσι καὶ 
ἕξ ἐτῶν ΗΠ, κο΄ ἐτῶν 1᾽] ἐτῶν πέντε καὶ εἴκοσι γεγονώς ΤΠοηΙ. ΜαρΊΒΙΕΥ 

28- 260 μετέστη .. ἐγένετο οτὴ. ΠΗ Γ᾽ 28 μαγνησίῳ Α |, προξενίᾳ]) 
ΕἸΤΏΒΙΘΥ, προξένω 4. Β1)ὴ  ἀτελίᾳ Α 24 δὲ οαῃ. Β | μακεδόνα Β΄] 
παρὰ] ΙΒ. Θομνγαχί, περὶ 450 25 μάλα ἔπραττε] μεγάλα ἔπραττε 
ΔΠΟΉ ΤΊ, μάλα λαμπρῶς (ν6] εὖ) ἔπραττε Ε]Τ5]ΘΥ, [οτὺ. μάλα ἐτιμᾶτο, 
οἴν. τῆς ἄκρας ἀπολαύων τιμῆς ἀρυὰ ϑυϊάδιη 5. ν. Πὐριπίδης, μεγίστης 
ἠξιοῦτο τιμῆς ἀρὰ ΤΠοιη. Μωαριβίγατη 26 ὅτε] ὅς γε Ηρ | ἐγένετο 
οτη. 1) 21 ἐλέγετο δὲ καὶ] λέγουσι δὲ αὐτὸν καὶ ΚΕ, λέγουσι δὲ τὸν 
τούτου πατέρα 17" 275. φωκοὺς ἐπὶ τῆς ὄφεως Εἰ Ε' | δὲ] τε ΒΟ 

28 γῆμαι πρώτην 4) 1΄, γῆμαι πρῶτον Πα, πρῶτον γῆμαι Β΄ 
μελιττώ 6΄, μιλιτὼ 1) ] δεύτερον Πὶ 29 δὲ οἵη. Εἶπθθ | χοιρίλην 41), 
χοιρίνην Β,, χοιρίλλην Ε', χοιρίλλαν 1, χοιρίλλου 6 ] πρώτην Χοιρίλην, 
δευτέραν δὲ Μελιτώ Ὀϊπάοτ | καὶ υἱοὺς καταλιπεῖν ΓΟ, κατέλιπε δὲ 
υἱοὺς 6] μνησταρχίδην Α 80 μὲν οἴη. 4 8054. μὲν... ἐδίδαξε] 
μνῃησίλοχον καὶ εὐριπίδην οἱ ἐδίδαξαν Ο 80 πρεσβύτατον ΚΙτΟΠΠΟΙ͂Ν, 
πρεσβύτερον 4 ᾿)᾿ ΕΟ, πρῶτον Β 1) 81 νεώτατον] Νδαοκ, νεώτερος ΡΒ, 
νεώτερον 47) ΕΟ | δὲ Εὐριπίδην] μνησαρχίδου ΠΙ | οἱ ἐδίδαξαν Μ᾽ 7 Ο 

82--84 ἤρξατο... ἐγένετο οχα. ΟΠ ΕΟ 582 ὀλυμπιάδος] Ἐϊ. Θομιναγύζ, 
ὀλυμπιάδα 4.8. κατὰ ὀλυμπιάδα 1) 88 πα΄ Β, ὀγδοηκοστὴν πρώτην 
Α10) | ἔτει πρώτω Βαροηὺ ροβὺ πελιάδας 4. Β, οἴῃ. α΄, πὰς γϑνοοδνηῦ 

ΕΠ]ΤΉΒ]6Υ | πελειάδας 4, πλειάδας ἢ) 
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τρίτος ἐγένετο. τὰ πάντα δ᾽ ἦν αὐτοῦ δράματα αβ΄, σώζεται 

ὃὲ οη΄ τούτῶν νοϑεύεται τρία, Τέννης Ῥαδάμανϑυς Πειρίθους. 

ἐτελεύτησε δέ, ὥς φησι Φιλόχορος. ὑπὲρ τὰ ο΄ ἔτη γεγονώς, 

ὡς δὲ ᾿ΗΠρατοσϑένης, οε΄" καὶ ἐτάφη ἐν Μακεδονίᾳ᾽ κενοτάφιον 

ὃὲ αὐτοῦ ἐν ᾿ϑήνησιν ἐγένετο καὶ ἐπίγραμμα ἐπεγέγραπτο 
᾿ 

Θουκυδίδου τοῦ ἱστοριογράφου ποιήσαντος ἢ Τιμοϑέου τοῦ 

μελοποιοῦ" 

μνῆμα μὲν Ἑλλὰς ἅπασ᾽ Εὐριπίδου, ὀστέα δ᾽ ἴσχει 
γῆ Μακεδών, ἧπερ δέξατο τέρμα βίου. 

πατρὶς δ᾽ ᾿Ελλάδος “Ελλάς, ᾿4ϑῆναι᾽ πολλὰ δὲ Μούσας 
τέρψας ἐκ πολλῶν καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει. 

[4Ἵλλως. 

Εὐριπίδης Μνησαρχίδου ᾿4“ϑηναῖος. ταῦτον οἵ τῆς ἀρ- 

χαίας κωμῳδίας ποιηταὶ ὡς λαχανοπώλιδος υἱὸν κωμωδοῦσι. 

γενέσϑαι δὲ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν αὐτόν φασι ζωγράφον, σχολάσαντα 

δὲ ᾿“ρχελάῳ τῷ φυσικῷ καὶ ᾿ἀναξαγόρᾳ ἐπὶ τραγῳδίαν δρμῆ- 
ὅαι. ὅϑεν καὶ πλέον τι φρονήσας εἰκότως περιίστατο τῶν 

πολλῶν, οὐδεμίαν φιλοτιμίαν περὶ τὰ ϑέατρα ποιούμενος. 

84 τὰ... δράματα] ἦν δὲ αὐτοῦ δράματα πάντα Ο αὐτῶ 40 1] 
ἐννενήκοντα καὶ δύο Εἰ, ἐννηνήκοντα καὶ δύο Β', ἐνενήκοντα καὶ ὀκτώ ὡς 
φασὶν Ο 845α. σώξεται... Πειρίϑους οἵα. 6 8ὅ οἠ] ἑβδομήκοντα 
ὀχτὼ ΠΕ, οζ΄ οχ ϑυϊᾶδ νῈ] οε΄ Βοβθοκῇ | καὶ τούτων 6] νοϑεύονται γ΄ Β΄ 
Τέννης .. Πειρίϑους οτὰ. Ο ΚΕ Λ΄ ] Τέννης] Ε]Τη5]6γ, γέννης 4 Β ἢ)  πυρί- 
ὕὅους Β 80 δὲ ὥς οτχ. Α | φιλόδωρος Οὐ ο΄] ἑβδομήκοντα Ε' | γεγονὼς 
ἔτη Ο 81 ὡς] ὁ ΝΠ | ἀρατοσϑένης Β  ἐρατοσϑένης ἐν μακεδονία ἐν 
μαπεδονία Τ᾽ (ΟἸΆΙ5515. γΟΥὉ15 οε΄ καὶ ἐτάφη) [ καὶ ἐν μακεδονίᾳ ἐτάφη 
Α1), ἐτάφη δὲ ἐν μακεδονίᾳ Εἰ 1 ἐν ἀιίο ᾿ϑήνησιν ἀο]οεὺ Νάθποκ 
88 ἐπεγέγραπτο 1), δὲ γέγραπτο Β,, γέγραπτο 4, ἐπιγέγραπται Ο, αὐτῷ 
ἐπιγέγραπται ' ΕΟ 89 Θουκυδίδου] 510 οὔϊδια Απύθο]. Ρα]. ὙΠ 48, 
οἴγ, Αἴῃρθῃ. Υ͂ 187 Ὁ τὴν ᾿“ϑηναίων πόλιν... ἣν... ἔφη. . Θουκυδίδης 
ἐν τῷ εἰς Εὐριπίδην ἐπιγράμματι ᾿Ελλάδος Ελλάδα 8954. ποιήσαντος 
εν μελοποιοῦ οτη. ( 41 μνᾶμα Απύμ}ο]. | μὲν] δὲ 1), οτχι. 6] ἅπας 8, 
ἅπασα ΟΟ' | ὀστέα] αὐτὸν (ὁ Ϊ δὲ Ο 42 μακεδών ΑπΤΠ0]., μακεδόνων 
ΑΒΟΡΕΙΘῚ ἧπερ 4, ἧπερ ΟΥ̓, ἥπερ ΕΘ, ἧπου περ ΒΏ), ἢ γὰρ 
ΑἸ80]., ἡ γὰρ Το. Μδρ., τῇ γὰρ {72860005 [ ἐδέξατο τὸ τέρμα Α | τοῦ 
βίου Α8 1) 48 πρῖὶς 6, πάτη ΒΒ, πάτρη 1), πατέρες 4, πρὰ ΕΠ“ 
ἑλλὰς οἡη. ΑἸ 6Ο 1 πολλὰ Β1), πλεῖστα Α Τ᾽ οὐ Απὲθο]., πλεῖστος 
(ο ΟΟΥΤ. 6Χ αἡἹ 1), πλείστας, ουἱϊ τὰ. 2 κατὰ βιροίβου., Ο' | Μούσας] γρά- 
ψας 1 1), μούσαις ΛΈΓΟΙ. 44 μούσαις ἔκ πλείστων Κ᾽ 1) ἔχειν 4 
4ῦ--00 αἀδ ΘΧΒμΙθοηῦ νἱὔύατη ἀϊνθυβαῖη παροὺ ἀπτ5 οοα. } 40 μνη- 

σισαρχίδης 41 ἐκκωμῳδοῦσι Ναδιοῖὶς 49 τραγῳδίαν Ἰ(ἸγοΒ ΟΥ̓, 
τραγωδίας 1 1 οὐδὲ μίαν Β 
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διὸ τοσοῦτον αὐτὸν ἔβλαπτε τοῦτο ὅσον ὠφέλει τὸν Σοφο- 

κλέα. ἐπέκειντο δὲ καὶ οὗ κωμικοὶ φϑόνῳ αὐτὸν διασύροντες. 

ὑπεριδὼν δὲ πάντα εἰς Μακεδονίαν ἀπῆρε πρὸς ᾿Δρχέλαον 

τὸν βασιλέα κἀνταῦϑα ὀψιαίτερον ἀναλύων ὑπὸ βασιλικῶν 
ἐφθάρη κυνῶν. ἤρξατο δὲ διδάσκειν κατὰ τὴν πα΄ ὀλυμπιάδα 

ἐπὶ ἄρχοντος Καλλίου. πλάσματι δὲ μέσῳ χρησάμενος περι- 
γέγονε τῇ ἑρμηνείᾳ ἄκρως εἰς ἀμφότερον χρώμενος ταῖς ἐπι- 

χειρήσεσι. καὶ τοῖς μέλεσίν ἐστιν ἀμίμητος παραγκωνιζόμενος 

τοὺς μελοποιοὺς σχεδὸν πάντας, ἐν δὲ τοῖς ἀμοιβαίοις περισ- 

σὸς καὶ φορτικὸς καὶ ἐν τοῖς προλόγοις δὲ ὀχληρός, ῥητορι- 

κώτατος δὲ τῇ κατασκευῇ καὶ ποικίλος τῇ φράσει καὶ ἱκανὸς 
ἀνασκευάσαι τὰ εἰρημένα. τὰ πάντα ὃὲ ἦν αὐτοῦ δράματα 

’ὔ , Χ 3 - ἢ , Ν “ δ ’ Ν 
αβ΄, σῴξεται δὲ αὐτοῦ δράματα ξξ καὶ γ΄ πρὸς τούτοις τὰ 
3 ῇ Ν Ν ΄ 3 ’ Ν Ν ΄ ᾿ ἀντιλεγόμενα, σατυρικὰ δὲ η΄, ἀντιλέγεται δὲ καὶ τούτων τὸ 
΄ ’, ΔΕ ὍΣ ’ 

α΄. νίκας δὲ ἔσχε ε.} 

φασὶ δὲ καὶ κεραυνωϑῆναι ἀμφότερα μνημεῖα. λέγουσι δὲ 
᾿ , 3 ΄ δ᾽ ᾽ , ἌΡ ὴνχ τς γὰ ΄ καὶ Σοφοκλέα ἀκούσαντα ὅτι ἐτελεύτησεν, αὐτὸν μὲν ἱματίῳ 

φαιῷ προελϑεῖν, τὸν δὲ χορὸν καὶ τοὺς ὑποκριτὰς ἀστεφανώ- 

τους εἰσαγαγεῖν ἐν τῷ προαγῶνι καὶ δακρῦσαι τὸν δῆμον. 

ἐτελεύτησε δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. ἐν τῇ Μακεδονίᾳ 
2 Ἁ , -«- δ. ’ 2 

κώμη ἐστὶ καλουμένη Θρακῶν διὰ τό ποτὲ κατῳκηκέναι ἐν- 

ταῦϑα Θρᾷκας. ἐν ταύτῃ ποτὲ τοῦ ᾿4ρχελάου Μολοττικὴ κύων 

ἦλθεν ἀποπλανηϑεῖσα. ταύτην Θρᾶκες, ὡς ἔϑος, ϑύσαντες 

δ2 τοσοῦτον] Νδυοϊ, τοῦτον Β (τοῦτο αὐτὸν ἔβλαπτε τοσοῦτο 
ΚΙΤΟΒΠΟΠ) ὅ8 καὶ οἱ κωμικοὶ φϑόνῳ) ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, οἱ κωμικοὶ καὶ φόνω 
5) 4 πάντας ΚΙιτοΟΒΒΟΙ͂ | ΠΠακεδονίαν] ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, μακεδόνα Β, ἴακε- 
δόνας Νδῦοῖκ δῦ ἀναλύων] ἴοτῦ. ἀλύων ὅδ πα ΕΒΧ ἴἴπ, 858. πὸ ΒΒ] 

δ μέσῳ] Μείποῖο, μέσον Β ὅ8 τῇ ἑρμηνείᾳ Μοίποκεο, τῆς ἑρμη- 
νείας Β 600---Ε8 ἐν... εἰρημένα] οἷν. υἱζίτηα γουρδ Θούατη ααϑ88 1ηΐγϑ 
δα 11η. 111 βὰ ἑδχύα οχ 6' δἱ]αύω βαμῦ 60 ἀμειβαίοις Β θὅ ἀντι- 

- λέγεται] ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, ἀντιλέγει Β 06 ἔσχε ε΄] ΚΙγΟΒΒοΗ͂, ἔχει ἰε Β. 
67 ποσῦτχῃ ἐϊδα! τη περὶ τῆς τελευτῆς εὐριπίδου Ῥταθτηδιὺ Β τη απὸ ροϑβὺ 
ἔχει ἰε΄ ἀγτσυταθηύαστη Ἠθοαῦδ6 ᾿πϑουύατῃ οϑὺ θ1---τ0 Βεραπὺ 8 1), οὐ. 
ΕΠ6 ΘΓ καὶ ἀοΙοῦ Νβαοκ [ κεραυνω Β 69 φαιῷ οὖ ἴῃ τηδτρ. 
ἤτοι πορφυρῷ 1", φαιῷ ἤτοι πορφυρῶ 1), φαιῷ ἤτοι ἀπορφύρῳ Ὑ6] φαιῷ 
ἀντὶ πορφυροῦ ἃ. Ἡρθηδηη 10 προγῶνι Β, ἀγῶνι ἘΟΒΒΙΡΟΙ ᾿ς 
11-. 88 μΒεοροιὺ Β.1)6' (ροϑοῦ ἀναϑεῖναι 1ἴπ. 1056) ΗΠ, οἴη. ΕΓ Τ1 φασὶ 
δὲ τοῦτον τελευτῆσαι τὸν τρόπον τὸν εὐριπίδην Οα' δὲ τοιουτοτρόπως 
Η [τῇ οὐὰὺ. 5 12 Θρᾳκῶν] ϑράκη 6', Θρᾷκις ΒΟΒΒΙΡΉΟΙ [ ἐνταῦϑα 8, 
ἐν ταύτη 1), αὐτόϑι ΟῊΗ, ἐν αὐτῇ ΔΝ 6]οἴοτ. 18 εἰς ταύτην. α " 
Μολοττικὴ] αὐτόμολος 6, οἴὰ. Η͂ εὐνῇ ὃ 
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ἔφαγον. καὶ δὴ ὁ ᾿'ἀρχέλαος ἐζημίωσεν αὐτοὺς ταλάντῳ. ἐπεὶ 

οὖν οὐκ εἶχον, Εὐριπίδου ἐδεήϑησαν ἀπολύσεως τυχεῖν δεη- 
ϑέντος τοῦ βασιλέως. χρόνῳ δὲ ὕστερον Εὐριπίδης ἐν ἄλσει 

τινὶ πρὸ τῆς πόλεως ἠρέμει, ᾿Δρχελάου δὲ ἐπὶ κυνηγέσιον 
ἐξελθόντος. τῶν σκυλάκων ἀπολυϑέντων ὑπὸ τῶν χυνηγῶν 

καὶ περιτυχόντων Εὐριπίδῃ, διεσπαράχϑη καταβρωϑεὶς ὃ ποι- 

ητής. ἦσαν ὁὲ ἔκγονοι οἱ σκύλακες τῆς ὑπὸ Θρακῶν ἀναιρε- 

ϑείσης κυνός, ὅϑεν καὶ παροιμία ἐστὶ παρὰ τοῖς Μακεδόσι 

ἱχυνὸς δίκηΐ. 

φασὶ δὲ αὐτὸν ἐν Σαλαμῖνι σπήλαιον κατασχκευάσαντα 

ἀναπνοὴν ἔχον εἰς τὴν ϑάλασσαν ἐκεῖσε διημερεύειν φεύγοντα 

τὸν ὄχλον. ὅϑεν καὶ ἐκ ϑαλάσσης λαμβάνει τὰς πλείους τῶν 

ὁμοιώσεων. σκυϑρωπὸς δὲ καὶ σύννους καὶ αὐστηρὸς ἐφαίνετο 

καὶ μιδόγελως καὶ μισογύνης. καϑὰ καὶ ᾿Φριστοφάνης αὐτὸν 

αἰτιᾶται “στρυφνὸς ἔμοιγε προσειπεῖν Εὐριπίδης. λέγουσι δὲ 

αὐτὸν γήμαντα τὴν Μνησιλόχου ϑυγατέρα Χοιρίλην καὶ νοή- 

σαντα τὴν ἀκολασίαν αὐτῆς γράψαι δρᾶμα τὸν πρότερον ᾿[π- 

τὸ χαὶ δὴ ὁ Β1), καὶ δὴ 6, τοῦτο μαϑὼν ὁ Η | ζημίαν ἐπήγαγεν 
αὐτοῖς ταλάντου Οὐ τάλαντον Π Ἰῦϑα. ἐπεὶ δὲ οὐκ εἶχον ἀποδοῦν 
(5810) ΗΠ τ0 τυχεῖν ἁπολύσεως α΄ 1058α. ἱκετεύσαντος τὸν βασιλέα Η 

τ 56. εὐριπίδου .. ἠρεμοῦντος 1) Η 18 πρὸ τῆς πόλεως οτη. ΗΠ 
79 καὶ τῶν σκυλάκων α’!;, 9586. ἁπολυϑέντων... καὶ οἵα. Π 80 εὐριπίδης 

Η διεσπαράχϑη 1), διεταράχϑη Β, ἐσπαράχϑη 6, κατεσπαράχϑη Η 
805α. καταβρωϑεὶς ὁ ποιητής Β΄1), καταβρωϑεὶς καὶ ἀπέϑανεν Ο΄, καὶ 
καταβρωϑεὶς ὁ ποιητὴς ἀπέϑανεν Η, ἴον. καὶ ἀπέϑανεν καταβρωϑεὶς 

ὁ ποιητής 81 ἔκγονοι οτη. ἢ |ἰ αἱ σκύλακες Ο΄, αἱ σκυ Β (υ υἱἹθίϊτηδ 
1τὔθτω 11η686) 82 ἡ παροιμία 1) | ἐστὶν Οὐ. ἐπὶ 1). ἔτι Βοβδῖρσπο] ᾿ 
ἐν μακεδόσι (Οἱ 84--]110 παροὺ 1.6. οτὰ. Β.1) 84 ἀνασχευά- 
σαντα Π' 80 ἐχεῖ διημερεύοντα φεύγειν ΘΟ 86 τοὺς πλείους 
(810) "ὶ 817 κατεφαίνετο 6 88 καὶ μισογύνης οτη. (α΄ | μισογύνης] 
Μοβοβορα]οβ, ἰσογροίης Εἰ, μισογρόνης 1 Ἀριστοφάνης) οἷν. 681]1. Ν. Α. 
ΧΥ͂ 20 οἷιὰ8β ΟΟἹ] 1π τ] γ6 5 ΑΥἸΒΟΟΡ 865 αποατι6 πῃθτη]ηὖὗ ἐν ταῖς προ- 
τέραις Θεσμοφοριαξούσαις ἴῃ 118 νεγβῖθαβ (468---ὅ6).. ΑἸοχδπᾶθυ δαΐθιη 
Αρύοϊαβ ἢο5 46 ΕαυρΙ86. νϑυβὰβ ΘΟΙηροβαϊῦ: : 

ὁ δ᾽ ᾿ἀναξαγόρου τρόφιμος χαιοῦ στριφνὸς μὲν ἔμοιγε προσειπεῖν 
καὶ μισόγελως καὶ τωϑάζειν οὐδὲ παρ᾽ οἶνον μεμαϑηκώς, 
ἀλλ᾽ ὅ τι γράψαι, τοῦτ᾽ ἂν μέλιτος καὶ Σειρήνων ἐτετεύχει 

ΤᾺ 39. Ὁ 
(1η υἱύϊτηο σϑυβὰ βουιθιῦ Νῦοῖκ ἀλλ᾽ ὅ τι γράψειεν ἅπαν νοὶ] ἀλλ᾽ ὁ τι 
γράψειε τὸ πᾶν μέλιτος καὶ Σειρήνων ἐπεπνεύκει) 89 Εὐριπίδης 
Βθοϊααιῦὺ ΒΕ), Βομνψατί | λέγουσι] φασὶ αὶ 90 χοιρίλλην Ε΄ Γ΄. χοιρίλλου 
(ῥ, Χοιρίνην Νδαοὶς 91 δρᾶμα τὸν πρότερον] ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, πρότερον τὸ 
δρᾶμα τὴν Ο᾽, τὸ δράμα πρότερον 1, πρώτων (ώτ ἴῃ τῶ8., ἔα ὁ) τὸ 
δρᾶμα τὸν 1] 9154. ἱππόλυτον τηιῦ. ἃ τη. 2 ἴῃ ἱππολύτην 6 
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“- 
ε 

πόλυτον, ἐν ᾧ τὴν ἀναισχυντίαν ϑριαμβεύει τῶν γυναικῶν, 

ἔπειτα δὲ αὐτὴν ἀποπέμψασϑαι. λέγοντος δὲ τοῦ γήμαντος 
αὐτὴν σωφρονεῖ παρ᾽ ἐμοί᾽ δύστηνος εἶ᾽ ἔφη “εἰ γυναῖκα 

ν ὦ ᾽ Ἐ Χ 3 . 5. Ἰα ΔΘΣ ᾿ 5 ᾽ 
δοκεῖς παρ᾽ ᾧ μὲν αὐτὴν σωφρονεῖν, παρ΄ ᾧ δὲ μή΄. ἐπι- 

γῆμαι δὲ αὐτὸν δευτέραν, ἣν εὑρὼν ἀκολαστοτέραν προχειρο- 

τέρως εἰς τὴν κατὰ τῶν γυναικῶν βλασφημίαν ἐθρασύνετο. 
δ Χ “» » , ΘΡΝ » 3 - ᾿ Ἂ 

αἵ δὲ γυναῖκες ἐβουλήϑησαν αὐτὸν χτεῖναι εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ 

᾿σπήλαιον. ἐν ὦ γράφων διετέλει. διαβάλλεται δὲ ὑπὸ φϑόνου 

ὡς τὸν Κηφισοφῶντα εἶχε συμποιοῦντα αὐτῷ τὰς τραγῳδίας. 

λέγει δὲ καὶ Ἕρμιππος Διονύσιον τὸν Σικελίας τύραννον 
Ἁ Ἁ Ἁ “- 2 . ’ - 

μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ Εὐριπίδου τάλαντον τοῖς κληρονόμοις 

αὐτοῦ πέμψαντα λαβεῖν τὸ ψαλτήριον καὶ τὴν δέλτον καὶ τὸ 

γραφεῖον, ἅπερ ἰδόντα κελεῦσαι τοὺς φέροντας ἔν τῷ τῶν 

Μουσῶν ἱερῷ ἀναϑεῖναι ἐπιγράψαντα τοῖς αὐτοῦ καὶ Εὐρι- 

πίδου ὀνόμασι. διὸ καὶ ξενοφιλώτατον κεκλῆσϑαί φασι διὰ 

τὸ μάλιστα ὑπὸ ξένων φιλεῖσϑαι" ὑπὸ γὰρ ᾿4ϑηναίων ἐφϑο- 

νεῖτο. μειρακίου δέ τινος ἀπαιδευτοτέρου στόμα δυσῶδες 

ἔχειν ὑπὸ φϑόνου αὐτὸν εἰπόντος “εὐφήμει᾽ ἔφη “μέλιτος καὶ 

Σειρήνων γλυκύτερον στόμαΐ. 
“ Χ Ὰ " Ν᾿ - ’ 3 3. Ἃ 

 ἔσκωπτε δὲ τὰς γυναῖκας διὰ τῶν ποιημάτων δι αἰτίαν 

92 ϑριαβεύει α΄, ἐθριάβευε Εἰ 98 δὲ ἀποπέμπεσϑαι Ε' 98- 99 
λέγοντος .. διετέλει οἵα. α΄. 94 σωφρονεῖ] Ο. Ὁ. ΒΙΟΘΒ, σωφρονεῖν ἘΠΕ 
γυναῖκα αο]οὺ. ΕΣ, Θομγαγὺ 9ὅ δοκεῖς παρ᾽ ᾧ μὲν Ε, παρ᾽ ᾧ μὲν 
δοκεῖς δ᾽ [ (αὐτὴν αἀο]οὺ ἨΟΒΒΙΡΟΙ, τὴν αὐτὴν βου ῬΗαρ.) Ι πο 
ἩΒΥΥ ΘΕ ΠΟΌ] τὰ 6χ Εἰαγ. Ε]. 928 54. Ποίδιη δθ86 νἱατὺ Νδθοκ 100 χκη- 
φισοφῶντα τηὰῦ. ἃ τη. 2 ἴπ κιφησοφῶντα Ο' | ἔσχε 6α' | συμπονοῦντα Π' 

101 λέγουσι δὲ καὶ ἕρμιππον ΚΟ | Διονύσιον οτα. Κ᾽ 6 ] οἷν. Τιποῖδη. 
αν. ἱπᾶοςῦ. 15 οὗτος (Διονύσιος). . τὸ Αἰσχύλου πυξίον, εἰς ὃ ἐκεῖνος 

ἔγραφε, σὺν πολλῇ σπουδῇ κτησάμενος κτὲ. 102 μετὰ δὲ τὴν Γ᾽ | τοῦ 
οἴῃ, (6 τάλαντα ΕΟ 108 αὐτοῦ πέμψαντα] ἐκπέμψαντα Εἰ 104 
ἰδὼν Εἰ | τοὺς οἵη. Ε΄ 6' | ἐν τῷ τῶν] ΝΥ δβἰθυσωδϑημπ, ἐν τῷ Ε΄ ΕΘ, ἐν 
Ἐς. Βομψατχῦ 106 ἀναϑῆναι Εἰ 10ὅ--110 ἐπιγράψαντα .. στόμα 
οἴη. α 106 ἐπιγράψαι ' ] αὑτοῦ Νάῦοκ | καὶ Εὐριπίδου] ῬΗυρΚ, 
εὐριπίδου ΠΕ] Β', τοῦ Εὐριπίδου ὟΝ δϑἰθττηθ πη 107154ᾳ. φϑονεῖται Κ᾽ 
φϑονεῖσϑαι ΥΥ̓ Θϑὑθυτηθ 108 ἀπαιδεύτου Π' 109 ἔχειν οἵη. δ΄ 
ἐἰπόντος Ε΄, ὑπόντος Εἰ ] εὐφήμει Εἰ, ἡ φήμη [' 110 σειρήνων ὦ, 
σειρῆνος Κ΄ 1 οἷν. μέλιτος καὶ Σειρήνων ἴῃ 615 γΘΥΒΙΌυ5. αὐ βαρτῶ δα 
Ἰ. 88 οχ 66])1}10 δ]]αδὶ βυπὺ 111--183 ργυδορθηὺ 8.1) οὖ οὐηῖββϑὶβ 11. 
116---129 λέγει... ἑξῆς οὖ 11η. 180---188 εἰπεῖν... Εὐριπίδην Εὶ Γ΄. Ἑογύτη 
Ἰοοο πᾶθὸ παροὺ 6: ἐν τοῖς πονήμασι δὲ αὐτοῦ ὡς εἴρηται τὰς γυναῖκας 

ἔσκωπτε διὰ τὸ πεφῳρᾶσϑαι τὸν κισιφῶντα (κιφησοφῶντα τα. 2) οἰκογενῆ 
ὄντα συνελϑεῖν τῇ οἰκείᾳ γυναικὶ αἱ τὰ σκώμματα μὴ φέρουσαι ἀνελεῖν 

9 

100 

10ὅ 

110 



118 

120 

120 

190 
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τοιάνδε' εἶχεν οἰκογενὲς μειράκιον ὀνόματι Κηφισοφῶντα. 

πρὺς τοῦτον ἐφώρασε τὴν οἰκείαν γυναῖκα ἀταχτοῦσαν. τὸ 

μὲν οὖν πρῶτον ἀπέτρεπεν ἁμαρτάνειν' ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔπειϑε, 
κατέλιπεν αὐτῷ τὴν γυναῖκα βουλομένου αὐτὴν ἔχειν τοῦ 

Κηφισοφῶντος. λέγει οὖν καὶ ὃ ᾿“ριστοφάνης [{τσ΄. ὅ80 Κι] 

Κηφισοφῶν ἄριστε καὶ μελάντατε, 

σὺ δὲ ξυνέζης ὡς τὰ πόλλ᾽ Εὐριπίδῃ 

καὶ συνεποίεις ὥς φησι καὶ τὴν μελῳδίαν. 

λέγουσι δὲ καὶ ὅτι αἵ γυναῖχες διὰ τοὺς ψόγους, οὃς ἐποίει 

εἰς αὐτὰς διὰ τῶν ποιημάτων, τοῖς Θεσμοφορίοις ἐπέστησαν 

αὐτῷ βουλόμεναι ἀνελεῖν. ἐφείσαντο δὲ αὐτοῦ πρῶτον μὲν 
διὰ τὰς Μούδας, ἔπειτα δὲ βεβαιωσαμένου μηκέτι αὐτὰς κακῶς 

ἐρεῖν. ἐν γοῦν τῇ Μελανέίέππῃ [ἴτσ. 499 ΝᾺ περὶ αὐτῶν 
τάδε φησί" 

μάτην ἄρ᾽ ἐς γυναῖχας ἐξ ἀνδρῶν ψόγος 

ψάλλει κενὸν τόξευμα καὶ κακῶς λέγει" 
2 ᾿» αἱ δ᾽ εἴσ᾽ ἀμείνους ἀρσένων, ἐγὼ λέγω 

καὶ τὰ ἑξῆς. οὕτω δὲ αὐτὸν Φιλήμων ἠγάπησεν ὡς τολμῆσαι 

περὶ αὐτοῦ τοιοῦτον εἰπεῖν [ἴτο΄. 190] 

αὐτὸν ἔγνωσαν. ἔπειτα ἐφείσαντο αὐτοῦ πρῶτα μὲν διὰ τὰς μούσας 
ἔπειτα δὲ διὰ τὸ συνϑέσϑαι μηκέτι αὐταῖς πεφωρᾶσϑαι (!. φωραϑή- 
σεσϑαι) κακῶς ἐροῦντα: ἐν τοῖς ἀμοιβαίοις φασὶ περιττὸν καὶ φορτικὸν 
εἶναι. ἐν τοῖς προλόγοις ὀχληρὸν ῥητορικώτατον τῇ κατασκχευῆ καὶ ποι- 
κίλον τῇ φράσει καὶ ἱκανὸν ἀνασκευάσαι τὰ εὐρημένα 111 τῶν οτη. 
1) ποιημάτων] πονημάτων ὈΙπαοΥΐ 112 τοιαύτην Εἰ] κισσιφῶντα Β, 
κισιφῶντα ἢ), κτησιφῶντα Τ 118 τούτων ἐφώρα Εὶ [ ἐφόρα Γ᾽ | οἰκείαν] 
ἰδίαν " Ε' 118 "α. τὸ μὲν οὖν Β 1), καὶ τὸ μὲν ΚΕ Γ' 114 ἀπέπρεπεν 
ΗΕ 115 αὐτῷ] αὐτὸς αὖ νὰ. "' 116 κισσιφῶντος Β, κπισιφῶντος 1), 
χτησιφῶντος Π'] οὖν] γοῦν ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂' 111 κισσιφῶν Β, κισιφῶν 1) ]} 
μελάντατε] τελάντατε ϑ616]6Υ 118 γὰρ ξυνέξης Β, δὲ συνέζης 1), δὴ 
συνέξης Ἡθγϊηϑηῃ, τοι συνέζης ΚοοΙς [| ὡς] ΕἾχ, εἰς Β.1)  ξυνέξης ὡς] 
ξυνευνέτης ΠΟΒΒΙΡΊΟΙ] [ εὐριπίδου Β 119 ὡς οπι. Β | ὥς φασι, τὴν 
Μελῳδίαν Ῥοδδῖρηοὶ, ὦ φϑισικὲ τὴν μελῳδίαν Νάποϊκ, ἔογύ. καὶ τέκνα 
καὶ μελῳδίαν 120 αἱ οῃ. Β΄), δἀαϊαιῦ ΚΙΡΟΒΒΟΙ͂ 1128 αὐταῖς ΒΒ.) 

120 εἰς 81 127 καὶ κακοὶ λόγοι ἰγοΒποῖ,, καὶ κακὰς λέγει ΕἸΠΡΘΥ, 
κἀχδίκως ψέγει, Τῇ. ὅτ. Βομιηιαῦ, ἔογύ. κοὐκ ἐπίσκοπον 128 αἵ δ᾽) 
ὡς Μ106111 1 εἴσ᾽] Ποββίρμοὶ, εἰς Β.1) 1 ἡ ἐγὼ λέγω Νάποϊς, ἐμῷ. λόγω 
Ευιύζβομο, ἔγνωκ᾽ ἐγώ ΜΟΚΊοΥ, ἔγνων ἐγώ 1611] 129 5αᾳ. ὡς τολμή- 
σαντα αὐτὸν τοῦτο 1, ὡς τολμῆσαι τὲ αὐτὸν τοιαύτην ἤ' 180 τοιοῦ- 
τον 3, τοῦ ὄντος 1), ἀπά ϑανόντος [ὈΟΒΒΙΡΊΟΙ 
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εἰ ταῖς ἀληϑείαισιν οὗ τεϑνηκότες 

αἴσϑησιν εἶχον, ἄνδρες ὥς φασίν τινξς, 
ἀπηγξάμην ἂν ὥστ᾽ ἰδεῖν Εὐριπίδην. 

181 ἀληϑείησιν Β 132 φησὶ Β 188 ροϑὺ εὐριπίδην δαδαπὺ 
Β.1): περὶ τραγωδίας ἔνιοι ταῦτά φασι. τοῖς πρῶτον νικήσασι τρύγα 
δοθῆναι κατ᾽ ἀρχὰς ἀϑλον καὶ ἀπὸ τούτου κληϑῆναι τραγωδίας (5810 οὔϊθχτα 
8. πορ τρυγωδίας). τρύγα δὲ ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ τὸν νέον οἶνον. ἦν δὲ 
τὸ ὄνομα τοῦτο κοινὸν καὶ πρὸς τὴν τραγωδίαν καὶ πρὸς τὴν κωμῳδίαν 
ἐπεὶ οὔπω διεκέκριτο (διέκριτο ΒῚ) τὰ τῆς ποιήσεως ἑκάτερα... ἔνιοι δὲ οὐ 
τρυγωδίαν ἀπὸ τῆς τρυγὸς ἀλλὰ τραγωδίαν ὠνομᾶσϑ'ιαι (510) λέγουσι, 
τράγος καὶ (]. καὶ τράγος) ὡρίσϑη τοῖς νικήσασιν.. ὕστερον δὲ τὸ μὲν 
κοινὸν ὄνομα μόνη ἔσχεν ἡ τραγωδία (νούθῶ ἔνιοι... τραγωδία οτὰ. 1)). 
ἡ δὲ κωμωδία (κωμωδία δὲ, οτηΐθδθο ἡ, 1) ὠνομάσϑη ἐπειδὴ πρότερον 
κατὰ κώμας ἔλεγον αὐτὴν ἐν ταῖς ἑορταῖς τοῦ διὸς καὶ τῆς δήμητρος ἢ 
ἀπὸ τοῦ κωμάξειν. 
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Ὁ Οὐείω κἰ γεῦ γνῷ" 
τοῖον υὐὴ Ζεύς δώ αλὰ! 435. 

ζϑι κὰ σὴν “λο])οἿγ’ Οδν πόδε Ἴ: τ᾿. 

δι πὸ ὀλί πο τα πὶ αὐτί 

δ ριὺ Ἴὐυφω ἀμεδινκα ΟΣ 

Αὐλρέγησίς ΤΙ δν μον αϑήναν 
μκὴν εὰ ὅν «ἰ “νὴ νϑγων φωτί. 
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82, 3 (διῤῥί. 149 --- 218). 
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